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Πανελλαδική Σύσκεψη ΠΑΜΕ
«Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα»
Συνεχίζουμε πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά!
Σε κλίμα αισιοδοξίας και ελπίδας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ που πραγματοποιήθηκε στη Δραπετσώνα στις 18-19
Ιούλη με τη συμμετοχή 2.000 αντιπροσώπων από 506 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ξεχωριστή σημασία για την Πανελλαδική Σύσκεψη είχε η συμμετοχή
31 ξένων αντιπροσωπειών από 19 χώρες.
Από τις εργασίες της 2ήμερης Πανελλαδικής Σύσκεψης επιβεβαιώθηκε ακόμα
πιο ζωντανά και καθαρά ο χαρακτήρας του ΠΑΜΕ. Το περιεχόμενο από τις
ομιλίες δεκάδων συναδέλφων κατέγραψε για μία ακόμα φορά πως το ΠΑΜΕ
είναι ταξικό μέτωπο Σωματείων, Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, Επιτροπών Αγώνα και συνδικαλιστών που αντλεί τη δύναμη και το κύρος του από την
καθημερινή και αταλάντευτη παρουσία του μέσα από τη δράση στους κλάδους
και τους χώρους δουλειάς.
Η εικόνα των εκατοντάδων νέων σε ηλικία συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών, πρωτοπόρων οργανωτών της πάλης των συναδέλφων τους, οι οποίοι γέμισαν δύο μέρες τη Δραπετσώνα με ζωντάνια, ενθουσιασμό, είναι απόδειξη πως
το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι ελπίδα, είναι το μέλλον.
Όπως ελπίδα είναι και τα νέα Συνδικάτα που συμμετείχαν στην Πανελλαδική
Σύσκεψη για πρώτη φορά, ενώνοντας την πείρα και τη δράση τους με τα Συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Η προσπάθεια όλων των προθύμων
που σταθερά όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και μπροστά στη Σύσκεψη
προσπαθούσαν να συκοφαντήσουν και να δημιουργήσουν φραγμό στην επαφή εργαζομένων και σωματείων με το ΠΑΜΕ, να υψώσουν τείχος σε δυνάμεις
που προβληματίζονται, που αγωνίζονται, που αγωνιούν για το μέλλον του κινήματος, δεν πέρασε!
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Το ΠΑΜΕ είναι εγγύηση σήμερα για ένα κίνημα χειραφετημένο από τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις τους. Οι αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης πρέπει και μπορούν να γίνουν όπλο για το κάθε Συνδικάτο, για
να περάσει ο διεκδικητικός αγώνας σε πιο αναβαθμισμένο επίπεδο, για να μη
μείνουμε απροετοίμαστοι στη νέα κρίση, για να μη γίνουμε κρέας στα κανόνια
των ιμπεριαλιστών και παιχνίδι τους πάνω στους δρόμους των ανταγωνισμών
τους.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη της νέας Γραμματείας του ΠΑΜΕ
και την ομόφωνη έγκρισή της από τους αντιπροσώπους των συνδικαλιστικών
οργανώσεων που συμμετείχαν.
Με το σύνθημα «Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα» συνεχίζουμε πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά!
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Μεγάλη Διεθνής Απήχηση της
Σύσκεψης του ΠΑΜΕ
Η αυλαία των εργασιών της Πανελλαδικής Σύσκεψης άνοιξε με την Διεθνιστική
Εκδήλωση που φιλοξένησε το ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή δεκάδων συνδικαλιστών
και εκπροσώπων ξένων αντιπροσωπειών, με θέμα: «Η δράση των Συνδικάτων
σε όλες τις συνθήκες, πείρα από τις απεργιακές μάχες και τους αγώνες των εργατών την περίοδο της πανδημίας»
Η Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων του ΠΑΜΕ, καλωσόρισε τις διεθνείς αντιπροσωπείες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μαυρίκος, επίτιμος πρόεδρος της ΠΣΟ, και ΓΓ της ΠΣΟ Πάμπης Κυρίτσης, ενώ παρουσιάστηκε
ένα σύντομο βίντεο από την πολύμορφη αγωνιστική δραστηριότητα που ανέπτυξε
όλα τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΜΕ.

Την εκδήλωση άνοιξαν από την Ελλάδα η Μαίρη Αγρογιάννη, ΓΓ της ΕΙΝΑΠ και
ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ (COSCO), μεταφέροντας πολύτιμη πείρα από τους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος. Χαιρετισμό εκ μέρους του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, απηύθυνε ο Κώστας Δέμος,
από τον Σύλλογο Φοιτητών Φυσικού.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν εκπρόσωποι από τα ξένα συνδικάτα που περιέγραψαν τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες τους, προβλήματα που βιώνουν οι
εργαζόμενοι αυτών των χωρών και τη δράση των συνδικάτων για την οργάνωση του αγώνα τους. Τις αντιπροσωπείες ευχαρίστησε για την παρουσία τους ο
Γιώργος Πέρρος, από την Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ, κλείνοντας την
εκδήλωση.
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Συνολικά 31 συνδικαλιστές από 19 χώρες του εξωτερικού έδωσαν το «παρών»
στη Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στη Δραπετσώνα. Αριθμός που θα ήταν μεγαλύτερος
αν δεν υπήρχαν μεγάλα εμπόδια λόγω της πανδημίας, αλλά και στην παροχή
βίζας.
Χαιρετιστήρια μηνύματα έφτασαν στο ΠΑΜΕ από ΗΠΑ, Χώρα των Βάσκων,
Ισπανία, Ινδία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Καζακστάν, Πακιστάν, Τουρκία, Παλαιστίνη, Αυστρία, Βενεζουέλα κ.ά.
Την ίδια ώρα σειρά Συνδικάτων στο εξωτερικό δημοσίευσε ανταποκρίσεις και
σχόλια για τη Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, σημειώνοντας την παρουσία 2.000 συνδικαλιστών, νέων αγωνιστών, αλλά και τη μαχητικότητα, τα συνθήματα και τη
ζωντάνια της σύσκεψης
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Βασικοί άξονες από το διεκδικητικό πλαίσιο
της Πανελλαδικής Σύσκεψης
- Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.Πρόταση του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΕΕ.
-Σταθερή δουλειά με δικαιώματα.
- Άμεσα μέτρα για τους ανέργους, για τον ΟΑΕΔ.
- Αγώνας ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και στην παράδοση του
δημόσιου πλούτου στους επιχειρηματικούς ομίλους.
- Για το δικαίωμα στην απεργία.
- Πάλη ενάντια στην ακρίβεια και για την υπεράσπιση του εργατικού - λαϊκού εισοδήματος.
- Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, δημόσια, υποχρεωτική.
- Δημόσιο και δωρεάν, καθολικό σύστημα Υγείας - Πρόνοιας,
πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος.
- Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, αναβαθμισμένη εκπαίδευση για όλους. Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης και όλων
των ταξικών εμποδίων και φίλτρων που μπαίνουν στους μαθητές.
-Μαζί με τα αιτήματα που έχουν διαμορφωθεί ως πρόταση στις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας για σταθερό ημερήσιο χρόνο
εργασίας, με σταθερά ωράρια και μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας, χρειάζεται να δυναμώσει
η πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες της γυναίκας της βιοπάλης,
μαζί με αγροτικούς συλλόγους, ενώσεις αυτοαπασχολούμενων,
αλλά και τους συλλόγους γυναικών της ΟΓΕ, τους φοιτητικούς
συλλόγους.
- Να εκπονηθεί ολοκληρωμένος,ουσιαστικός, επιστημονικός
σχεδιασμός συνδυαστικής αποτίμησης για το σύνολο των κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών, με ευθύνη και χρηματοδότηση
του κράτους.
- Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες. Δεν
θα επιλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Μόνη μας ελπίδα η πάλη
των λαών.
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Μεγάλο Λαϊκό γλέντι
Λαϊκό γλέντι με τον Μπάμπη Τσέρτο,
στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας,
ακολούθησε μετά το πέρας των εργασιών της πρώτης μέρας, με τους
2.000 και πλέον συνδικαλιστές να
φθάνουν στον χώρο με πορεία και
συνθήματα όπως «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά», «Τέρμα πια στις αυταπάτες, ή με το κεφάλαιο ή με τους
εργάτες». Στο γλέντι βρέθηκαν πολλοί ακόμα εργαζόμενοι που είχαν
κατακλύσει τον χώρο. Τον κόσμο καλωσόρισε, εκ μέρους του ΠΑΜΕ, ο
Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος έκανε και την κλήρωση των αριθμών της
λαχειοφόρου εξόρμησης του ΠΑΜΕ.
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Συνέντευξη με τον Θανάση
Ευαγγελάκη, Προέδρο της
ΠΕΜΕΝ
Σε ποιο πλαίσιο εντάσσεται η πρωτοβουλία
της ΠΕΜΕΝ να εκδώσει αυτό το 4σέλιδο
φυλλάδιο;
Στο πλαίσιο των αποφάσεων της πανελλαδικής
σύσκεψης πήραμε την πρωτοβουλία ως ΔΣ να
εκδώσουμε το 4σέλιδο φυλλάδιο αλλά και
αφίσα με το σύνθημα ‘’Γίνε μέλος της ΠΕΜΕΝ.
Δώσε δύναμη στη δύναμή σου’’. Η ΠΕΜΕΝ για
τους μηχανικούς αλλά και γενικότερα για τους
ναυτεργάτες αποτελεί φάρο συνεπούς ταξικής
δύναμης που αναδεικνύει τα προβλήματα που
απασχολούν τον κλάδο και πρωτοστατεί ώστε
να δοθούν λύσεις. Έχουμε βέβαια ξεκάθαρο
πως η πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά
όλες οι κυβερνήσεις εξυπηρετεί την ανταγωνιστικότητα και τα συμφέροντα του εφοπλιστικού
κεφαλαίου ενώ αντίθετα, για τους μηχανικούς
και συνολικά τους ναυτεργάτες δημιουργούν
συνθήκες γαλέρας. Για παράδειγμα,
από το 2010 δεν ισχύει η Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) για τους ναυτεργάτες στα ποντοπόρα, μεσογειακά
και ακτοπλοϊκά φορτηγά πλοία. Παράλληλα, το εφοπλιστικό κεφάλαιο
αξιοποιεί μια σειρά από νόμους (πχ.
Ν.2687/1953,
Ν.3872/2010,
Ν.4150/2013 κ.α) για να μειώνονται ολοένα και περισσότερο οι ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα
και να αυξάνονται όσοι δουλεύουν
χωρίς ΣΣΕ και χωρίς κοινωνική ασφάλιση. Μειώνεται επίσης η οργανική
σύνθεση των πλοίων με αποτέλεσμα
την εντατικοποίηση της εργασίας και
την υπονόμευση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Καλλιεργείται για πολλά χρόνια η
αντίληψη περί αναποτελεσματικότητας των αγώνων ή συκοφαντείται η οργανωμένη και συλλογική
δράση. Το αντιμετωπίζετε στον
κλάδο σας;
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Πράγματι, το εφοπλιστικό κεφάλαιο και οι μηχανισμοί του κι όταν λέω μηχανισμοί του εννοώ
τους ανθρώπους του στις ναυτιλιακές εταιρείες
αυτό το ιδεολόγημα αναπαράγουν δηλαδή ‘’μακριά από τα συνδικάτα’’. Επίσης, δεν είναι τυχαίο πως σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) αλλά και στο Κέντρο Εκπαίδευσης
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) όπου
πάνε όσοι θέλουν να πάρουν δίπλωμα β’ ή α’
μηχανικού επικρατεί η λογική της στρατιωτικοποίησης όσον αφορά τη δομή και τη λειτουργία
τους, όπως στο Λιμενικό Σώμα. Κι αυτό γιατί θέλουν να περάσουν στη συνείδηση των εκπαιδευόμενων νέων μηχανικών, της αυριανής βάρδιας
δλδ στα καράβια, πως πρέπει να υπακούν στις
εντολές των εφοπλιστών και να εξυπηρετούν συνειδητά τα συμφέροντά τους. Ένα άλλο ιδεολόγημα που προωθείται είναι του ατομικού δρόμου
βελτίωσης των όρων εργασίας με το επιχείρημα

πως ‘’όποιος είναι ικανός θα πάει μπροστά και δεν έχει ανάγκη κανένα
σωματείο’’. Αυτή η λογική επικρατεί και με αυτήν την αντίληψη ερχόμαστε
εμείς καθημερινά σε σύγκρουση. Παρεμβαίνουμε σε όλες τις Σχολές (ΑΕΝ,
ΚΕΣΕΝ), στα Ναυτικά ΕΠΑΛ αλλά και στις ιδιωτικές Σχολές που κι εκεί
βγαίνουν μηχανικοί ώστε από τα πρώτα τους βήματα στο επάγγελμα να
γνωρίζουν πως η ΠΕΜΕΝ θα είναι δίπλα τους σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο
πρόβλημα αντιμετωπίζουν. Και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα τις παρεμβάσεις μας με το 4σέλιδο φυλλάδιό μας αναδεικνύοντας και το ίδιο το
ζήτημα των σπουδών. Γιατί πρέπει να λαμβάνουν ουσιαστική γνώση και επιμόρφωση που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες καθώς έχουμε
να κάνουμε με ένα αντικείμενο που συνεχώς εξελίσσεται δηλαδή η μηχανή
αλλά και συνολικά το πλοίο. Προτάσσουμε αποφασιστικά το δρόμο της οργάνωσης και της συλλογικής διεκδίκησης και για τα ζητήματα των σπουδών
αλλά και για τις συνθήκες εργασίας που θα συναντήσουν ως δόκιμοι και ως
μόνιμοι στα καράβια. Όσον αφορά το αν οι αγώνες είναι αναποτελεσματικοί, εμείς αντιπαραθέτουμε τα όσα έχουμε επιτύχει όλα αυτά τα χρόνια μέσα
από πολύμορφες κινητοποιήσεις, μεγάλες απεργιακές μάχες παρά τη σωρεία δικαστικών αποφάσεων που με συνοπτικές διαδικάσίες χαρακτηρίζονταν παράνομες αλλά και ενάντια στην πολιτική επιστράτευση που χρησιμοποίησαν οι κυβερνήσεις 4 φορές (2002, 2006, 2010, 2013) προκειμένου
να κάμψουν τον αγώνα μας. Αντιπαλέψαμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε
τον ευρωπαϊκό κανονισμό 3577/1992 περί απελευθέρωσης ή άρσης του
καμποτάζ και πετύχαμε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας σε ακτοπλοΐα,
πορθμεία κλπ με κατοχυρωμένα δικαιώματα για το σύνολο των ειδικοτήτων
των ναυτεργατώνεκδήλωση παρακολούθησαν ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, Μάικ Μακαγίμπα, καθώς
και ο γενικός της γραμματέας, Γιώργος Μαυρίκος.

« Προτάσσουμε αποφασιστικά
το δρόμο
της οργάνωσης και της
συλλογικής
διεκδίκησης....»
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Για τους ναυτεργάτες τι συνθήκες έχουν διαμορφωθεί στα καράβια;
Το εφοπλιστικό κεφάλαιο μέσα στα πλαίσια της καπιταλιστικής διαχείρησης
βγαίνει πάντα ευνοημένο. Αυτό το είδαμε και στην περίοδο της παγκόσμιας
καπιταλιστικής κρίσης αλλά και στην περίοδο της πανδημίας και το βλέπουμε
και τώρα που έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία και όξυνση των ιμπεριαλιστικών
αντιπαραθέσεων. Οι εφοπλιστές εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε ευκαιρία και
συνθήκη για να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Ταυτόχρονα, για να αυξήσουν τον βαθμό εκμετάλλευσης στα καράβια και προκειμένου να μειώνουν
συνεχώς το εργασιακό ‘’κόστος’’, οι εφοπλιστές επιτίθενται συντονισμένα
στα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ναυτεργατών.
Έχουν βέβαια στο πλευρό τους και τα αστικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει
και που έχουν διαμορφώσει ένα ευνοϊκό γι’ αυτούς νομοθετικό πλαίσιο με
πληθώρα αντεργατικών μέτρων. Αλλά έχουν και τη συνδρομή των δικών τους
ανθρώπων στο συνδικαλιστικό κίνημα, τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Συγκεκριμένα, οι δυνάμεις της πλειοψηφίας στην
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) λέμε πως αποτελούν το μακρύ χέρι
των εφοπλιστών διότι έχουν συμβάλλει στο να μην εφαρμόζεται η ΣΣΕ στα ποντοπόρα πλοία για το σύνολο των ναυτεργατών. Να πώς αυξάνονται αυτόματα
τα κέρδη των εφοπλιστών από την εκμετάλλευση των πληρωμάτων. Υπάρχουν
σχετικές συμφωνίες που υπογράφει η ΠΝΟ με την Ένωση των Εφοπλιστών,
με την τελευταία (2021) να αποφέρει στα ταμεία της ΠΝΟ πάνω από 6,5
εκατομμύρια ευρώ! Ακόμα κι όταν η ΠΝΟ εξαγγέλει απεργιακές κινητοποιήσεις, τις υπονομεύει στην πράξη, δεν κάνει το παραμικρό για την ενημέρωση
των ναυτεργατών και την οργάνωση της απεργίας. Διαχρονική επίσης είναι
η προσπάθειά της να καλλιεργήσει τη μοιρολατρία και την ηττοπάθεια στους
εργαζόμενους, να προωθήσει τη λογική του μικρότερου κακού άρα το χαμήλωμα του πήχη των διεκδικήσεων. Ο κοινωνικός εταιρισμός είναι η ‘’γραμμή’’
της ΠΝΟ όπως άλλωστε και της ΓΣΕΕ. Όσον αφορά τώρα τον πόλεμο που
διεφάγεται στην Ουκρανία, φαίνεται ξεκάθαρα η υποκρισία της κυβέρνησης
που από τη μία επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία τις οποίες πληρώνει βαρύτατα
και ο ελληνικός λαός αλλά από την άλλη φρόντισε να εξαιρεθούν από αυτές
οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι συνεχίζουν κανονικά τις μπίζνες τους και με
τα δύο αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα.

Στο 4σέλιδο φυλλάδιο γίνεται και μία σύντομη ιστορική αναδρομή της
ΠΕΜΕΝ και στην πλούσια αγωνιστική της δράση που δεν έπαψε ούτε
την περίοδο της Κατοχής…
Η ΠΕΜΕΝ είναι ένα από τα ιστορικότερα σωματεία, ιδρύθηκε το 1901 στον
Πειραιά από μηχανικούς οι οποίοι κατανόησαν πως για να μπορέσουν να διεκδικήσουν καλύτερες αμοιβές και πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας έπρεπε
να δράσουν και να αγωνιστούν συλλογικά και οργανωμένα. Η δράση της
ΠΕΜΕΝ συνεχίστηκε δια πυρός και σιδήρου ακόμα και στα πιο σκοτεινά
χρόνια, με δικτατορίες, Κατοχή, αυταρχικά μετεμφυλιακά καθεστώτα κλπ. Έχει
μείνει στην Ιστορία άλλωστε η δράση της θρυλικής ΟΕΝΟ στη διάρκεια του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είμαστε περήφανοι γιατί από τα πρώτα της βήματα
η ΠΕΜΕΝ είχε ταξικό προσανατολισμό ο οποίος συνεχίζεται μέχρι τις μέρες
μας. Στο Σωματείο μας συσπειρώνονται όχι μόνο οι μηχανικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα αλλά και ναυτεργάτες άλλων ειδικοτήτων.
Ποιο είναι το σύγχρονο διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΕΜΕΝ; Γιατί καλείτε τους
συναδέλφους σας να γίνουν μέλη της;
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Ποιο είναι το σύγχρονο διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΕΜΕΝ; Γιατί καλείτε τους συναδέλφους σας να γίνουν μέλη της;
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία γενικευμένη επίθεση από τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους. Από την άλλη, εμείς προτάσσουμε τον δρόμο της οργανωμένης πάλης και του
αγώνα γιατί μόνο έτσι μπορούν να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες και διευρυμένες ανάγκες
μας και μάλιστα σε μία εποχή που η ακρίβεια τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα. Παλεύουμε
για δουλειά με δικαιώματα, υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης με ουσιαστικές
αυξήσεις, κατοχύρωση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας, λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την προστασία της ζωής και
της ασφάλειας στη θάλασσα. Αγωνιζόμαστε για όλους τους ναυτεργάτες ανεξάρτητα από
σχέσεις εργασίας, ειδικότητας, χώρας καταγωγής γιατί πρόκειται για έναν κλάδο που
απασχολούνται εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό και πολεμάμε σταθερά τα
διάφορα δουλεμπορικά κυκλώματα που εκμεταλλεύονται ναυτεργάτες σε όλο τον κόσμο
τάζοντας πιστοποιητικά εργασίας αλλά στην ουσία προσφέροντας φθηνό και πολλές φορές ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό για να αποκομίζουν τρελά κέρδη οι εφοπλιστές. Κι
αυτός ο αγώνας είναι σταθερά στην προμετωπίδα της ΠΣΟ και του Τμήματος Μεταφορών.
Παλεύουμε επίσης για οργανικές συνθέσεις όπως προβλέπονται από τους κανονισμούς
ασφαλείας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, την υπεράσπιση των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων μας, ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας, για τη σύγχρονη και δωρεάν
ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Σε αυτούς τους άξονες πάλης καλούμε τους μηχανικούς και συνολικά τους ναυτεργάτες να δυναμώσουν την ΠΕΜΕΝ, να ισχυροποιήσουν
τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία και δυναμικά να διεκδικήσουμε τη λύση σε κάθε μικρό
ή μεγάλο πρόβλημα, με οδηγό πάντα τις σύγχρονες ανάγκες μας.
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Απεργία εργαζομένων PDS

“Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να είμαστε περήφανοι
γιατί δεν αφήσαμε τους συναδέλφους μας μόνους”
Στην Πειραιώς Direct Solutions, το τηλεφωνικό κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς, οι περισσότεροι δουλεύουμε εδώ και χρόνια με βάρδιες, με κυλιόμενο
ωράριο, με σπαστά ρεπό. Το 80% των εργαζομένων είμαστε “νοικιασμένοι”
στην PDS από τρίτες εταιρείες και, όπως και στα υπόλοιπα τηλεφωνικά κέντρα
των τραπεζών, οι συμβάσεις μας είναι ολιγόμηνες, εμείς αναλώσιμοι και φυσικά... κακοπληρωμένοι! Οι μισθοί μας καθηλωμένοι παρά το κόστος ζωής
που αυξάνει δραματικά και η εντατικοποίηση καθημερινά χτυπάει κόκκινο.
Οι κλήσεις που δέχονται οι συνάδελφοι πολλές φορές ξεπερνούν τις εκατό
αναμονές και η ίδια η φύση της δουλειάς (ακουστικά επί ώρες, οθόνες κλπ),
τσακίζει την υγεία μας. Άδειες μας δίνουν όποτε βολεύει την εταιρεία και όχι
όποτε τις έχουμε ανάγκη.
Στα τέλη του προηγούμενου μήνα δέκα συνάδελφοί μας απολύθηκαν. “Έληξαν
οι συμβάσεις τους” μας είπαν..., “Δεν απολύθηκαν, αποδεσμεύτηκαν”... και
άλλα τέτοια ωραία. Η ουσία είναι όμως μία: Δέκα συνάδελφοί μας αυτό το
μήνα δε θα μπορέσουν να πληρώσουν νοίκι, λογαριασμούς, φαγητό. Αυτή
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι! Οι απολυμένοι συνάδελφοι από την
πρώτη στιγμή ενημέρωσαν την σωματειακή επιτροπή του Κλαδικού Σωματείου
Χρηματοπιστωτικού που δραστηριοποιείται στο χώρο εδώ και χρόνια. Μέσα
σε λίγες ώρες όλοι οι εργαζόμενοι ενημερωθήκαμε για τις απολύσεις. Την
επόμενη μέρα πραγματοποιήσαμε τετράωρη στάση εργασίας, μαζική γενική
συνέλευση και αποφασίσαμε την ενιαία και αποφασιστική απάντηση μας στην
εργοδοσία.
Η συνέχεια δόθηκε με μαζικές γενικές συνελεύσεις, 24ωρες απεργίες, στάσεις εργασίας, κινητοποιήσεις και μορφές που αποφασίστηκαν από εμάς τους
ίδιους τους εργαζόμενους στις συνελεύσεις μας με την υποστήριξη και την
καθοδήγηση του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού και τη συμβολή της
σωματειακής επιτροπής. Αντί να περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια και να
αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο επόμενος που θα απολυθεί, πήραμε τις ζωές
μας στα χέρια μας και αποφασίσαμε να δράσουμε.
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Ήδη από μία εβδομάδα πριν τις απολύσεις γνωρίζαμε ότι η εταιρεία
σκοπεύει να αναδιαρθρώσει ορισμένα τμήματα, να μεταφέρει συναδέλφους από το ένα τμήμα στο άλλο και να περιορίσει το ωράριο
εξυπηρέτησης. Επίσης, είχε δείξει δείγματα γραφής όταν δεν είχε
ανανεώσει τη σύμβαση ενός άλλου συναδέλφου που έληγε πριν από
δύο μήνες. Η σωματειακή επιτροπή, που έχει γερούς δεσμούς με
τους εργαζόμενους εδώ και αρκετά χρόνια στο χώρο δουλειάς, είχε
κινητοποιηθεί και τότε με στάση εργασίας και προσφυγή στην επιθεώρηση εργασίας, ενώ την ίδια περίοδο είχε γίνει και μια πρώτη
συνάντηση με την εργοδοσία στα πλαίσια διαπραγμάτευσης για την
υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης.
Πλέον, αντικειμενικά ο αγώνας για να ανακληθούν οι απολύσεις των
συναδέλφων μας και να μην υπάρξει καμία άλλη απόλυση, δεν έμεινε μόνο στα δίκαια αυτά αιτήματα, αλλά συνδέθηκε με την ανάγκη
για υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης που να καλύπτει τις ανάγκες
μας, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους, χωρίς δουλεμπορικά.

Ο αγώνας που δίνουμε είναι μεγάλο σχολείο για εμάς
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων οι εργαζόμενοι μέσα
από τις συζητήσεις μας στις γενικές συνελεύσεις, μέσα από τη στάση της εργοδοσίας, βγάλαμε συμπεράσματα. Είδαμε ότι δεν είμαστε
μόνοι μας και ότι τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλες επιχειρήσεις του
κλάδου, και σε άλλους κλάδους, νιώσαμε τι θα πει αλληλεγγύη μεταξύ εργαζομένων.

« Αντί να περιμένουμε με
σταυρωμένα
τα χέρια και
να αναρωτιόμαστε ποιος
θα είναι ο
επόμενος
που θα απολυθεί, πήραμε τις ζωές
μας στα χέρια μας και
αποφασίσαμε να δράσουμε.»

Υπάρχουν συνάδελφοι που πριν από αυτές τις κινητοποιήσεις δεν
είχαν απεργήσει ποτέ, δεν ήξεραν τι πάει να πει σωματείο, τι πάει να
πει επιχειρησιακή σύμβαση. Οι συνάδελφοι διαπίστωσαν με το σκληρότερο τρόπο ότι τα συμφέροντα της εργοδοσίας είναι ασυμβίβαστα
με τις δικές μας ανάγκες. Η τράπεζα Πειραιώς έχει τον σχεδιασμό
της για μείωση του κόστους, που εν προκειμένω περνάει από το κλείσιμο καταστημάτων και τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων,
και μπροστά σε αυτό δε λογαριάζει τίποτα. Την διοίκηση δεν την
ενδιαφέρει αν εμείς θα έχουμε φαγητό στο σπίτι τον άλλο μήνα, πώς
θα πληρώσουμε το ρεύμα, ή αν οι δέκα συνάδελφοί μας θα βρουν
να πληρώσουν το νοίκι τους. Κι αν μέχρι πρότινος προσπαθούσε να
κρατήσει ένα φιλικό προφίλ ότι δήθεν «είμαστε μια οικογένεια» και
ότι «η PDS είναι από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα» τώρα
δεν νιώθει καν την ανάγκη να φοράει αυτή τη μάσκα. Όταν ο χρόνος
πιέζει για απολύσεις, η εργοδοσία δεν τηρεί ούτε την αξιολόγηση που
η ίδια έχει προσχηματικά θεσπίσει για να έχει λυμένα τα χέρια της.
Η τράπεζα Πειραιώς, που υποτίθεται νοιάζεται για την ισότητα των
φύλων και προωθεί το “EQUALL” για λόγους μάρκετινγκ, απολύει στο
τηλεφωνικό της κέντρο οχτώ
Οι κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος, επίσης αποκάλυψαν
τον ρόλο του κρατικού μηχανισμού που πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ
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της εργοδοσίας. Όταν μέλη της σωματειακής επιτροπής ανεβήκαμε μαζί και
με άλλους συναδέλφους στη διεύθυνση της εταιρείας για να απαιτήσουμε την
ανάκληση των απολύσεων, η διοίκηση κάλεσε την αστυνομία και σε χρόνο
μηδέν έφτασαν τρεις μοτοσυκλέτες με έξι αστυνομικούς για να προστατέψουν
όπως μας είπαν από την εργοδοσία «την εταιρεία και τους εργαζόμενους».
Όπως, χαρακτηριστικά, είπε ένας συνάδελφος «αν μας έκλεβαν το σπίτι και
καλούσαμε εμείς την αστυνομία ακόμα θα περιμέναμε…».
Αλλά, η εργοδοσία δεν έμεινε μόνο σ’ αυτό. Κατέθεσε δύο αγωγές κατά του
σωματείου μας με τις οποίες απαιτούσε να βγούνε παράνομες όλες μας οι
κινητοποιήσεις, ακόμα και οι μελλοντικές που τυχόν θα κάναμε, ενώ αξίωνε
2000 ευρώ από το σωματείο για κάθε μέρα απεργίας. Και οι δίκες έγιναν

αμέσως την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα που κατατέθηκαν. Αυτό θα πει
δικαιοσύνη εξπρές!! Κατάλαβαν έτσι πολλοί συνάδελφοι ότι από τη μία οι
νόμοι είναι φτιαγμένοι για να εξυπηρετούν την εργοδοσία, από την άλλη το
κράτος δεν είναι και τόσο… ανίκανο όταν πρόκειται για τα συμφέροντα των
επιχειρήσεων και των τραπεζών. Μόνο όταν πρόκειται για τα δικαιώματα τα
δικά μας, ξαφνικά γίνεται αργοκίνητο.

Τι κρατάμε και πώς συνεχίζουμε
Κάποιοι συνάδελφοι προβληματίζονται για το αν οι κινητοποιήσεις μας μπορούν να πετύχουν κάτι. Η απάντηση είναι ότι οι αγώνες μπορουν να έχουν
αποτέλεσμα, και για μας αποτελούν παράδειγμα όσα έχουν πετύχει με τις
κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι σε άλλους κλάδους, όπως στην Cosco
και στην e-food. Αλλά εκτός αυτού, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι λένε ότι έχουμε
κερδίσει, πρώτα από όλα, “το δικαίωμα να είμαστε περήφανοι γιατί
δεν αφήσαμε τους συναδέλφους μας μόνους αλλά όλοι μαζί σαν μία
γροθιά παλεύουμε για να επιστρέψουν στη δουλειά”. “Μπορούμε να
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κοιμόμαστε τα βράδια με ήσυχη τη συνείδησή μας, γιατί έχουμε σταθεί όρθιοι
απέναντι σε μία εργοδοσία ανάλγητη που κοιτάζει μόνο τα κέρδη της”. Αυτά
μας είπε εργαζόμενος στη γενική μας συνέλευση…
Είδαμε την αλληλεγγύη μεταξύ εργατών στην πράξη. Από την πρώτη στιγμή,
δεκάδες σωματεία μας στήριξαν τόσο ηθικά όσο και υλικά, με οικονομική
ενίσχυση για να καλυφθούν τα δικαστικά έξοδα, όπως π.χ. το σωματείο των
εργαζομένων στην Μέλλον. Μέχρι και εργαζόμενοι από τα τηλεφωνικά κέντρα της Ιταλίας μας έστειλαν μηνύματα στήριξης και αλληλεγγύης. Ακόμα,
πολλοί συνάδελφοι, νέοι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους, συσπειρώθηκαν
στο σωματείο και αυτό είναι μια μικρή νίκη για μας, για την προσπάθεια ανασύνταξης του εργατικού κινήματος.
Ο αγώνας αυτός, παρόλο που δεν έχει τελειώσει ακόμα, είναι μια καλή βάση
για να συνεχίσουμε. Στόχος είναι να υπογράψουμε επιχειρησιακή σύμβαση
για ΟΛΟΥΣ. Να φύγουν τα δουλεμπορικά. Θα πιέσουμε με κάθε τρόπο την
εργοδοσία μέχρι να το πετύχουμε. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Δε θα περιμένουμε να βλέπουμε τον έναν συνάδελφο μετά τον άλλον να λήγει η σύμβασή του και να μένει χωρίς δουλειά. Με ενότητα και αποφασιστικότητα,
έχοντας οι ίδιοι διαμορφώσει το πλαίσιο των διεκδικήσεων μας στη σύμβαση
που διαπραγματευόμαστε, δηλώνουμε ότι ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ.
Κώστας Κοκορδέλης,
μέλος της Σωματειακής Επιτροπής στην PDS
του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού
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Ημερολόγιο Απεργιών

22.6.2022 Κινητοποίηση Εργαζομένων στα Δημ.Νοσοκομεία ενάντια στο νέο ΕΣΥ

23.6.2022 Διαμαρτυρία Ομοσπονδίας Φαρμάκου στη συνέντευξη τύπου βιομηχάνων του κλάδου

23.6.2022 Απεργία των εργαζομένων στο Φάρμακο
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24.6.2022 Απεργία εργαζομένων στα ξενοδοχεία

24.6.2022 Μεγάλη Πανελλαδική
πορεία συνταξιούχων στην Αθήνα

24.6.2022 Μοτοπορεία και συγκέντρωση
διανομέων της Efood στο υπ. 6. Εργασίας

25.6.2022 PRAKTIKER Πανελλαδική Απεργία
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29.6.2022 Κινητοποιήσεις στα ξενοδοχεία CROWNE PLAZA και VASILIKOS

29.6.2022 Aπεργία οδηγών ΟΣΥ - Τρόλεϊ - Kινητοποίηση στα γραφεία του ΟΑΣΑ

30.6.2022 Απεργία Εργαζομένων στα Γάλατα Τρόφιμα Ποτά

4.7.2022 Απεργία των εργαζομένων στην PDS
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30.6.2022 Συνελεύσεις και Απεργία εργαζομένων PDS

6.7.2022 Κινητοποιήσεις στα ξενοδοχεία Polis Grand και Parnon

6.7.2022 Σταση Εργασίας - Κινητοποίηση ΠΟΛ
στα γραφεία του ΣΕΒ

7.7.2022 Απεργία εργαζομένων PDS

11.7.2022 Παρέμβαση Επισιτισμού Τουρισμού μπροστά στην Ακροπολή για την Απεργία 13 Ιούλη
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11.7.2022 Απεργία εργαζομένων στη ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ

12.07.2022 Μεγάλο Συλλαλητήριο στην Άρτα
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13.7.2022 Απεργία εργαζομένων σε Επισιτισμό Τουρισμό

13.7.2022 Απεργία εργαζομένων στα ξενοδοχεία στη Κέρκυρα

14.7.2022 Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπ.Εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων στα Ναυπηγεία

23

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΙΟΥΛΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

w

Βρώμικες επιθέσεις ενάντια στα
αγωνιστικά συνδικάτα στις ΗΠΑ
Το ΠΑΜΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο Συνδικάτο Roofers Local 36 του Λος
Άντζελες των ΗΠΑ και στον συνδικαλιστή Cliff Smith ενάντια στις επιθέσεις και τους
εκβιασμούς που δέχονται από την Αμερικάνικη Συνομοσπονδία AFL-CIO, μέλος της
ITUC, βρώμικο όργανο του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ για τον έλεγχο των συνδικάτων.
Η απαράδεκτη απαγόρευση στο Συνδικάτο να δρα και να αγωνίζεται σύμφωνα με
τις δημοκρατικές και συλλογικές αποφάσεις των μελών του είναι καταδικαστέα και
στόχο έχει να φιμώσει τις αγωνιστικές φωνές και δράσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα
των ΗΠΑ. Τελευταίο περιστατικό είναι έγγραφο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις
Κατασκευές των ΗΠΑ προς τον Cliff Smith που του απαγορεύει τη διεθνιστική δράση
και απαιτεί να αποχωρήσει από την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία στην
οποία είναι μέλος.
Το ΠΑΜΕ καλεί τα συνδικάτα της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου μαζικά να
καταδικάσουν τις απαράδεκτες επιθέσεις και απαγορεύσεις της ITUC εναντίον της δράσης των αγωνιστών συνδικαλιστών στις ΗΠΑ.
Μαζικά να εκφραστεί αλληλεγγύη στο Συνδικάτο Roofers Local 36 του Λος Άντζελες
των ΗΠΑ και στον συνδικαλιστή Cliff Smith.

ΠΑΜΕ: Αλληλεγγύη στο Roofers Local 36
του Λος και τον Cliff Smith
Ολόκληρη η επιστολή αλληλεγγύης
του ΠΑΜΕ έχει ως εξής:
«Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
εκφράζει την αλληλεγγύη των ταξικών
συνδικάτων της Ελλάδας στο Συνδικάτο Roofers Local 36 του Λος Άντζελες
των ΗΠΑ και στον συνδικαλιστική
Cliff Smith που δέχονται απειλές και
εκβιασμούς γιατί πρωτοστατούν στους
αγώνες και τις κινητοποιήσεις για τα
δικαιώματα της εργατικής τάξης της περιοχής τους.
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η
Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Κατασκευές United Union of Roofers,
Waterproofers and Allied Workers, εκ μέρους και της Συνομοσπονδίας των ΗΠΑ,
AFL-CIO, με απαράδεκτο τρόπο επιτίθενται στον συνδικαλιστή Cliff Smith και το συνδικάτο του και απαιτούν να σταματήσει την αγωνιστική του δραστηριότητα, τη δράση
και τις πρωτοβουλίες του για τα δικαιώματα των εργαζομένων όλου του κόσμου, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, χρώματος ή φύλου.
Επιπλέον μας έγιναν γνωστές δυσφημιστικές επιθέσεις και εντελώς αβάσιμες κατηγορίες εναντίον προσωπικά του Cliff Smith για χρήση πόρων του σωματείου για συμμετοχή
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του σε διεθνείς συναντήσεις συνδικάτων και εργαζομένων όπως το πρόσφατο
συνέδριο της ΠΣΟ στην Ιταλία. Αυτές οι επιθέσεις είναι συνέχεια μιας σειράς
εμποδίων και περιορισμών στη δράση του Συνδικάτου.
Γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως το γνωρίζουν και όλα τα μέλη του Συνδικάτου
Roofers Local 36, ότι ο Cliff Smith συμμετείχε στο συγκεκριμένο συνέδριο της
ΠΣΟ πληρώνοντας τα εισιτήρια και τα έξοδά του από την ίδια του την τσέπη.
Όπως το ίδιο έκαναν και πολλά ακόμη συνδικάτα και συνδικαλιστές από όλο
τον κόσμο που δεν είναι καριερίστες συνδικαλιστές, με μισθούς εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων ή εξαγορασμένοι μηχανισμοί στην υπηρεσία των εργοδοτών.
Συνδικάτα που αγωνίζονται συναντήθηκαν γιατί αγωνιούν για τη ζωή και την κατάσταση των εργαζομένων, συζήτησαν και αποφάσισαν δημοκρατικά για σειρά
δράσεων και πρωτοβουλιών.
Αντίστοιχες δράσεις γίνονται καθημερινά από χιλιάδες εργαζόμενους και συνδικάτα σε όλο τον κόσμο.
Έχουμε την τιμή να γνωρίζουμε την αγωνιστική δράση του Συνδικάτου Roofers
Local 36 και του Cliff Smith για τα δικαιώματα των εργαζομένων στην περιοχή
του. Γνωρίζουμε για τη δράση τους για την προστασία τόσο των μελών του συνδικάτου, όσο και για τη στήριξη κάθε εργαζόμενου και κάθε αδύναμου στην κοινότητά του, στην πόλη, στην πολιτεία, σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς
όλα αυτά τα χρόνια. Πρωτοστατεί στην οργάνωση των εργαζομένων του κλάδου
του, μεταναστών που δέχονται την πιο άγρια εκμετάλλευση.
Με πίστη υπηρετεί τις αξίες του εργατικού κινήματος, της αλληλεγγύης, του αγώνα
και της διεκδίκησης, ενάντια στην αδικία και την εκμετάλλευση. Είναι παράδειγμα
για εμάς οι αγώνες και οι θέσεις του ενάντια στις ρατσιστικές δολοφονίες Αφροαμερικανών από την αστυνομία στις ΗΠΑ, η δράση του ενάντια στον πόλεμο,
για ειρήνη των λαών, για την υπεράσπιση του δικαιώματος των γυναικών στην
άμβλωση, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δράση για την οποία έχει συλληφθεί, διωχθεί, δέχεται λασπολογίες
και συκοφάντηση, αλλά παραμένει στην πρώτη γραμμή των αγώνων στην πόλη
και τη χώρα του...
...Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, πιστό στις αρχές της αλληλεγγύης, της
αδελφοσύνης των εργαζομένων όλου του κόσμου, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, χρώματος ή φύλου, συμμετέχει στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, συναντιέται και συνεργάζεται με συνδικάτα και συνδικαλιστές
διαφόρων χωρών, παρά τις διαφορές ή και διαφωνίες που μπορεί να έχουμε.
Ακολουθούμε τον δρόμο για κοινή δράση των εργαζομένων απέναντι στον κοινό
μας αντίπαλο, το σύστημα που γεννά, φτώχεια, ανεργία, ρατσισμό, πολέμους.
Στεκόμαστε στο πλευρό του Roofers Local 36 του Λος Άντζελες των ΗΠΑ,
στα αδέλφια μας-μέλη του και στον συνδικαλιστή Cliff Smith
Αντίστοιχα μηνύματα απέστειλαν η Ομοσπονδία και Συνδικάτα Οικοδόμων από όλη την Ελλάδα καθώς και το Εργατικό Κέντρο Λάρισας
Ενώ μηνύματα στήριξης έχουν δημοσιεύσει επίσης η ΠΣΟ και συνδικάτα
από όλο τον κόσμο.
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Δράσεις Συντονισμού των
Λιμενεργατών Ελλάδας-Ιταλίας
Σε πρωτοβουλίες με κοινές δράσεις για την ενδυνάμωση του κοινού αγώνα
προχωρούν Συνδικάτο ΕΝΕΔΕΠ και λιμενεργάτες USB της Γένοβας, του
Λιβόρνο, της Τεργέστης και της Σιβιταβέκια.
Αντιπροσωπείες των εργαζομένων μετά τις συναντήσεις που είχαν στις 5
και 6 Ιούλη στον Πειραιά, προχώρησαν στην εξής κοινή δήλωση:
«Στις 5 και 6 Ιουλίου το Συνδικάτο ΕΝΕΔΕΠ των εργαζομένων της COSCO
στον Πειραιά φιλοξένησε στην Ελλάδα αντιπροσωπεία της Εθνικής Επιτροπής λιμενεργατών του USB.
Στο έδαφος των μεγάλων αγώνων των εργαζομένων της COSCO για
Συλλογική Σύμβαση και των εργαζομένων στα λιμάνια της Ιταλίας ενάντια
στους ιμπεριαλιστικούς εξοπλισμούς και στα νομοσχέδια της ιταλικής κυ-

βέρνησης, τα συνδικάτα εξέφρασαν την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κοινό έδαφος για συνεχή συζήτηση και κοινή δράση των λιμενεργατών της
Ευρώπης.
Σημαντικά θέματα είναι η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών στην Ευρώπη, οι
Συλλογικές Συμβάσεις και οι μισθοί των εργαζομένων, η εφαρμογή των
εθνικών και διεθνών κανονισμών όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων.
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Για τα θέματα αυτά, τα Συνδικάτα ΕΝΕΔΕΠ και Λιμενεργατών της Ιταλίας πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός με κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες
μεταξύ των λιμανιών του Πειραιά, της Γένοβας, του Λιβόρνο, της Τεργέστης
και της Σιβιταβέκια. Συντονισμός που αφορά όλα τα λιμάνια της Μεσογείου,
για τα κοινά προβλήματα και τους αγώνες ενάντια στον κοινό μας αντίπαλο.
Καλούμε σε συμμετοχή στη Διεθνή Μέρα Δράσης της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο την 1η Σεπτέμβρη
για να είναι τα λιμάνια μας λιμάνια των λαών και όχι βάσεις των ιμπεριαλιστών!
Τα Συνδικάτα ΕΝΕΔΕΠ και Λιμενεργατών της USB Ιταλίας συμφώνησαν στην
πραγματοποίηση νέας συνάντησης στην Ιταλία και θα αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες με κοινές δράσεις για την ενδυνάμωση του κοινού μας αγώνα.
Ζήτω η κοινή πάλη των λιμενεργατών!
Σωματείο Εργαζομένων COSCO - ΕΝΕΔΕΠ - Πειραιάς
Λιμενεργάτες USB της Γένοβας, του Λιβόρνο, της Τεργέστης και της
Σιβιταβέκια».
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Βρώμικες επιθέσεις ενάντια στα
αγωνιστικά συνδικάτα στην Ιταλία
Μαχητική Διαμαρτυρία στην Πρεσβεία της Ιταλίας
Μαχητική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην
Αθήνα από το ΠΑΜΕ και συνδικάτα ενάντια στις απαράδεκτες προσπάθειες
ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και τρομοκράτησης των εργαζομένων στην Ιταλία.
Το ΠΑΜΕ κατήγγειλε ότι στην Ιταλία τα συνδικάτα USB και Si Cobas βρίσκονται
αντιμέτωπα με ένα κατηγορητήριο 350 σελίδων της Εισαγγελικής Αρχής της Πιατσέντζα στο οποίο τα συνδικάτα και συνδικαλιστές κατηγορούνται για «εγκλήματα» όπως περιφρουρήσεις απεργιών, διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις στον
κλάδο των μεταφορών-logistics. Με βάση αυτό το κατηγορητήριο πραγματοποιήθηκε αστυνομική
επιχείρηση με έρευνες σε σπίτια συνδικαλιστών και προσαγωγές 4 συνδικαλιστών
της USB.
Η αντιπροσωπεία του
ΠΑΜΕ επίσης κατήγγειλε την στάση
της Πρεσβείας που
για το συγκεκριμένο θέμα υποδέχτηκε
τους
εκπροσώπους
των συνδικάτων με
τον Αστυνομικό Υπεύθυνο Ασφαλείας της
Πρεσβείας. Μετά την
έντονη διαμαρτυρία
της αντιπροσωπείας
το υπόμνημα των συνδικάτων
παρέλαβε
εκπρόσωπος του Διπλωματικού Σώματος. Οι εκπρόσωποι της Πρεσβείας δήλωσαν ότι η ενημέρωση που έχουν για το θέμα είναι από τα ΜΜΕ και δεν
έδωσαν απαντήσεις για την απαράδεκτη αυτή δίωξη. Το ΠΑΜΕ μετέφερε την
καταδική των εργαζομένων της Ελλάδας για την επικίνδυνη αυτή εξέλιξη και
σημείωσε στο υπόμνημα που παρέδωσε:
Είναι προφανές ότι στην Ιταλία η εργοδοσία του κλάδου των logistics, θορυβημένη απο το την διογκούμενη οργή των εργαζομένων του κλάδου και την
μαχητική δράση των συνδικάτων, αξιοποιεί τον κρατικό μηχανισμό της Ιταλίας
για να επιτεθεί στα συνδικάτα που αγωνίζονται.
Υπενθυμίζουμε ότι για την δολοφονία του Abd El Salam μετανάστη απεργού,
μέλους της USB στον κλάδο των logistics, δεν καταδικάστηκε κανείς, ενώ πριν
3 μήνες στήθηκε προβοκάτσια στα κεντρικά γραφεία της USB.
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Το ΠΑΜΕ εκφράζει την αλληλεγγύη των ταξικών συνδικάτων της Ελλάδας στα
συνδικάτα της Ιταλίας USB και Si Cobas που στοχοποιούνται και διώκονται
απο την κυβέρνηση και τον κρατικό μηχανισμό όπως και σε όλους τους εργαζόμενους της Ιταλίας.
Καταδικάζουμε τις απαράδεκτες προσπάθειες ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και τρομοκράτησης των εργαζομένων στην Ιταλία
Απαιτούμε να σταματήσουν οι διώξεις εναντίον των συνδικαλιστών και
να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες
Να ελευθερωθούν ΤΩΡΑ οι συλληφθέντες συνδικαλιστές!
Κάτω τα χέρια απο την USB!
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