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Όλοι στον αγώνα!
Όλοι στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 Νοέμβρη!
«Λαέ, μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι…»
Κανένας παγωμένος!
Κανένας πεινασμένος!
Κανένας μόνος του!

KAMIA ANOXH – KAMIA ANAMONH
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ της αντιλαϊκής πολιτικής που γεννά φτώχεια, πείνα, εκμετάλλευση
και πολέμους, που αφήνει το λαό να ξεπαγιάζει για να ζεσταίνονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς και στις συντάξεις, για συλλογικές συμβάσεις που κατοχυρώνουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για ρεύμα και
βασικά αγαθά φτηνά για το λαό

«…μην έχεις πια την πείνα για καμάρι...»
Δεν αφήνουμε τους λογαριασμούς να τρέχουν και τα άγχη της επιβίωσης να μας πνίγουν!
Λογαριαζόμαστε τώρα με τους επιχειρηματικούς ομίλους, με την κυβέρνηση, με την ΕΕ και
όλους τους θεσμούς του συστήματος της εκμετάλλευσης, τα σύγχρονα κοράκια που μας
καλούν σε προσαρμογή στη φτώχεια, στην πείνα, στο κρύο και τελικά στο θάνατο!

Κουπόνια για το ρεύμα - κουπόνια για φαΐ
Σε λίγο θα μας δώσουν κουπόνια για ζωή
Την ίδια ώρα που οι 7 στους 10 εργαζόμενους έχουν κόψει αρκετά είδη διατροφής, το
47% πιστεύει ότι δύσκολα θα αντεπεξέλθει το χειμώνα λόγω της ακρίβειας και το ετήσιο
κόστος για το ρεύμα έχει υπερκαλύψει δυο μηνιάτικα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι
στην ενέργεια έχουν στήσει πάρτι κερδών.
Σε αυτές τις συνθήκες το 39% των εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται υπερωριακά εκ των
οποίων το 48% δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 7 ώρες την εβδομάδα υπερωριακά. Το
49% δηλώνει ότι δεν πληρώνεται για την υπερωριακή του εργασία.
Η κατάσταση με τις τιμές βασικών προϊόντων είναι ανεξέλεγκτη! Οι εργατικές- λαϊκές οικογένειες δέχονται επιδρομή στο εισόδημά τους από τις διψήφιες αυξήσεις στα ράφια των
σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με προβλέψεις το επόμενο δίμηνο θα αυξηθούν εκ νέου οι τιμές
σε 35 βασικές κατηγορίες προϊόντων.
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Σε όλα τα παραπάνω η κυβέρνηση πανηγυρίζοντας για την καπιταλιστική ανάπτυξη που
ξεπέρασε το 7,5% στην Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο δίνει “μέρισμα” στους εργαζόμενους
ορισμένα επιδόματα που εξανεμίζονται την πρώτη εβδομάδα λόγω της τεράστιας αύξησης
του πληθωρισμού.
Η ίδια η ζωή επιβεβαιώνει ότι η πολιτική των επιδομάτων και των “λελογισμένων αυξήσεων” που ζητά η ηγεσία της ΓΣΕΕ δεν μπορεί να λύσει τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα. Την
ίδια στιγμή μάλιστα που προκλητικά βρίσκουν δισεκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό πρϋπολογισμό για να στηρίξουν πολεμικές επεμβάσεις, που ανοίγουν τα χρηματοκιβώτια για
την αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων και όπλων. Καλούν τους λαούς να ζουν με δελτίο
ρεύματος, να μαθαίνουν στο ελεγχόμενο σκοτάδι, να ρίχνουμε τη θερμοκρασία στο θερμοστάτη για να προχωρήσουν οι στόχοι της πράσινης ανάπτυξης που θέτουν η Ε.Ε. και οι
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιείται από την κυβέρνηση της ΝΔ σήμερα όπως και
προηγούμενα από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να μειώσει τις
απαιτήσεις των εργαζομένων και να ενοχοποιήσει τις εργατικές διεκδικήσεις που έχουν στο
επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Καμία εμπιστοσύνη στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, στις πλειοψηφίες στην
ηγεσία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ. Έχουν ενεργό ρόλο στην επίθεση που έχουμε δεχτεί όλα
αυτά τα χρόνια, στη μείωση των απαιτήσεων των εργαζομένων. Δρουν και παρεμβαίνουν
για να ενισχύσουν μέσα στους εργαζόμενους την αντίληψη περί “αντοχών της οικονομίας”,
και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Είναι υπέρμαχοι του εταιρισμού και των
κοινωνικών διαλόγων της χασούρας μας. Κανείς να μην ξεγελαστεί από τους ελιγμούς που
κάνουν για να πείσουν τους εργαζόμενους ότι είναι “ανεξαρτητοί” από τα κόμματά τους
όταν εφαρμόζουν την αντιλαϊκή πολιτική τους. Δεν ξεγελούν πια κανέναν.

Καμία αναμονή – όλοι στον αγώνα
Καμία αναμονή και ανοχή στην αντιλαϊκή πολιτική και τους “σωτήρες” που μας
υπόσχονται ξανά προεκλογικά λύσεις στα προβλήματά μας. Η πείρα που έχουμε αποκτήσει από τους επίδοξους λυτρωτές μας δεν πρέπει να αφήνει χώρο για
νέες αυταπάτες. Θα είναι επιζήμια κάθε αναμονή που θα εντάσσει τους αγώνες
σε οποιαδήποτε κυβερνητική εναλλαγή, που θα παρακολουθεί παθητικά τις
εξελίξεις μέσα στο λάκκο των υποσχέσεων και των ψεύτικων ελπίδων.
Να μην επιτρέψουμε η οργή μας, η αγανάκτηση να αξιοποιηθούν για την αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού με τα ίδια ή με νέα υλικά από τις πολιτικές
δυνάμεις που έχουν συμβάλει στην επίθεση στα εργατικά- λαϊκά δικαιώματα.
Οι αγώνες σε Cosco, Ε-food, Λάρκο, στα Λιπάσματα και στα Πετρέλαια της
Καβάλας, στους Οικοδόμους, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, στην Μαλαματίνα δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.
Μόνο η δική μας αγωνιστική δράση, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, η
οργάνωσή μας μπορούν να δώσουν θετική έκβαση για τις διεκδικήσεις
μας και τη ζωή μας! Μόνο η ενεργητική παρέμβασή μας στους χώρους δουλειάς, σε κάθε εργασιακό χώρο μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα με
αυξήσεις, με πραγματική ανακούφιση του εργαζόμενου λαού!
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Χειμώνας δε βγαίνει με vouchers και pass
οργάνωση και δράση, μην τους προσκυνάς!
Δεν είναι ούτε σύγχρονο ούτε μας αξίζει να σκεφτόμαστε να ανοίξουμε το κλιματιστικό, το
θερμοσίφωνα, αν θα βάλουμε πετρέλαιο, αν βάλουμε τη σόμπα στην πρίζα. Επιδιώκουν να
μας στρέψουν στα μαγκάλια του θανάτου, στην προσαρμογή με το ψύχος.
Πίσω από κάθε εργατικό πρόβλημα και αδιέξοδο, πίσω από την φτώχεια, την ακρίβεια, την
καταστολή, τους πλειστηριασμούς, τον πόλεμο, η αιτία παραμένει ίδια και απαράλλαχτη.
Είναι η ακόρεστη δίψα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων! Για αυτό και προστατεύουν σε αυτές τις συνθήκες την κερδοφορία των μαυραγοριτών της ενέργειας, και την ίδια
στιγμή δυναμώνουν την ένταση της εκμετάλλευσης και της καταστολής.

Δεν «προσαρμοζόμαστε»! Αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε!
Η απεργία του Νοέμβρη είναι σημαντικός αγωνιστικός σταθμός για να σταματήσει το αίσχος της κυβερνητικής παρέμβασης στον κατώτερο μισθό. Η υπογραφή και το ύψος του
κατώτερου μισθού να καθορίζεται από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την υπογραφή
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Απαιτούμε:
►825€ κατώτερο μισθό στον Ιδιωτικό τομέα, αυξήσεις 20% στον Δημόσιο
τομέα
►Συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς με βάση την αύξηση του
πληθωρισμού
►Σταθερή δουλειά με δικαιώματα, όχι στις απλήρωτες υπερωρίες
►Επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης σύμβασης, της συρροής και της μετενέργειας των Συμβάσεων
Καλούμε σε αγωνιστική συμπόρευση και ξεσηκωμό τους συνδικαλιστικούς συλλόγους και τους μαζικούς φορείς των αυτοαπασχολουμένων στις πόλεις, της φτωχής
αγροτιάς, των επιστημόνων, των φοιτητών, των γυναικών.

Στις 9 Νοέμβρη να νεκρώσει όλη η χώρα διεκδικώντας:
•Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου.
•Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο,
βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.
•Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης,
όπως διατροφής (π.χ. γάλα, άλευρα, έλαια, λίπη), ένδυσης κ.ο.κ.
•Κατοχύρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών στα αγροτικά προϊόντα και μέτρα
μείωσης του κόστους παραγωγής
•Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
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•Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο.
•Διαγραφή χρεών για τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες.
•Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και στο
επίδομα θέρμανσης, αύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου στα
30.000 ευρώ.
•Επαναφορά των δωρεάν δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες για τους
εργαζόμενους κατά την έναρξη και τη λήξη των βαρδιών, μείωση της τιμής του
εισιτηρίου στα ΜΜΜ κατά 50%. Δωρεάν μετακινήσεις για μαθητές, φοιτητές,
ανέργους, ΑμεΑ και συνταξιούχους.
•Επιδότηση ενοικίου για εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης.
•Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά.
•Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες.
•Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε
παιδί.
•Διαγραφή χρεών σε τράπεζες και εφορία.

Η δύναμη βρίσκεται στη μαζική οργάνωση και στον ταξικό αγώνα
Με αποφασιστικότητα, με μαχητικότητα και με γενικό απεργιακό ξεσηκωμό να γίνει η
οργή μας δύναμη διεκδίκησης και ελπίδας. Οι μαζικοί αγώνες και μεγάλες απεργίες σε
πολλές χώρες όπως στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στο βέλγιο, στις ΗΠΑ κ.α. δείχνουν πως το καζάνι βράζει. Αυτοί οι αγώνες είναι
κάτι το ελπιδοφόρο. Δείχνουν ότι η εργατική τάξη δεν είπε την τελευταία της λέξη και ότι
ο λαός θα γράψει την δική του ιστορία, τις δικές του εξελίξεις.
Καλούμε τα συλλογικά όργανα των συνδικάτων χωρίς καμία καθυστέρηση να βάλουν
μπροστά τις μηχανές του αγώνα, με συνεδριάσεις των ΔΣ, με γενικές συνελεύσεις, με
πολύμορφη δράση και πρωτοβουλίες για να φτάσουν σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε
γραφείο, εργοστάσιο, γιαπί, καράβι, στις γειτονιές, παντού.

Τώρα όλοι έχουμε ανάγκη τον αγώνα και ο
αγώνας μας έχει όλους ανάγκη!
Για να προστατεύσουμε τη ζωή μας!
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Ο ΜΗΝΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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Μεγάλο Συλλαλητήριο του
ΠΑΜΕ στην ΔΕΘ
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Χιλιάδες εργαζόμενοι με τα συνδικάτα τους, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι, βιοπαλαιστές αγρότες, σύλλογοι γυναικών και φοιτητών διαδήλωσαν μαζικά στις 10 Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ΔΕΘ.
Το συλλαλητήριο έστειλε μήνυμα οργάνωσης και κλιμάκωσης της πάλης με απεργιακή απάντηση στις νέες
κυβερνητικές εξαγγελίες για προνόμια στους ομίλους και μέτρα - ψίχουλα για τον λαό κάτω από το σύνθημα
«Δεν ζούμε με voucher και pass, οργάνωση και αγώνας για σύγχρονα δικαιώματα».
Από το βήμα της συγκέντρωσης διαβάστηκε το ψήφισμα των φοιτητικών συλλόγων του ΑΠΘ που κατήγγειλε
την κυβέρνηση, η οποία επιχείρησε να βάλει την πανεπιστημιακή αστυνομία με τη συνοδεία ΜΑΤ, ΟΠΚΕ,
ομάδων ΔΙΑΣ και άλλων κατασταλτικών δυνάμεων στο ΕΚΠΑ και στο ΕΜΠ, δηλώνοντας πως «από τις σχολές
μας δεν λείπει η αστυνομία, λείπουν οι υποδομές, οι καθηγητές, οι εστίες, οι αίθουσες και τα βιβλία».
Στη μαχητική διαδήλωση που ακολούθησε έδωσαν το «παρών» εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, αγρότες από τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, που ήρθαν οργανωμένα με λεωφορεία.
Αλλά και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, του Εργατικού Κέντρου Νάουσας, των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και του Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Διανομέων Τροφίμων Αττικής.
Στην κεφαλή της μεγάλης πορείας βρέθηκαν οι απεργοί της «Μαλαματίνας», που ενάμιση μήνα τώρα δίνουν
παλικαρίσια μάχη ενάντια στην εργοδοσία και στο κράτος καταστολής. Πίσω τους ακολουθούσαν οι απολυμένοι μεταλλωρύχοι, με το πανό του Σωματείου τους, απαιτώντας «Κανένας άνεργος» και καταγγέλλοντας
κυβέρνηση και εργοδοσία, ενώ βροντοφώναζαν «Τα λεφτά αρπάξαν, στον δρόμο μάς πετάξαν».
Με συνθήματα όπως «Δoυλειά για όλους, στοπ στις απολύσεις, για όλους τους ανέργους μαζικές προσλήψεις», «Εργάτη μη μειώνεις τις απαιτήσεις, στους ταξικούς αγώνες για νέες κατακτήσεις», «Οχι στην ακρίβεια
και την ανεργία, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία», αλλά και «Εξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις», οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι διαδήλωσαν καλώντας σε πανεργατικό
απεργιακό ξεσηκωμό.
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Συνέντευξη τύπου του ΠΑΜΕ στα
πλαίσια της ΔΕΘ
Η Γραμματεία του ΠΑΜΕ, στις 8 Σεπτέμβρη παρουσίασε το σχέδιο και το
πλαίσιο πάλης για να απαντήσει η εργατική τάξη στην επίθεση που δέχεται
σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης, έξω
από το εργοστάσιο της «Μαλαματίνα», στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη για να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι και για να
υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Την εισήγηση εκ μέρους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ παρουσίασε ο Γιώργος
Πέρρος καλώντας σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο των συνδικάτων
στη ΔΕΘ και αναδεικνύοντας την ανάγκη κλιμάκωσης της πάλης των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, και με απεργιακό αγώνα το
επόμενο διάστημα, ενάντια στην κλιμάκωση της επίθεσης στο εισόδημα και
τη ζωή του λαού. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις
στους μισθούς, μέτρα προστασίας του εισοδήματος από το τσουνάμι της
ακρίβειας, ρεύμα και καύσιμα φθηνά για τον λαό.
Στη συνέντευξη παραβρέθηκαν και συνδικαλιστές από μια σειρά σωματείων,
ενώ παρεμβάσεις έκαναν ο Γιάννης Φραγγίδης, πρόεδρος του Σωματείου
στη «Μαλαματίνα», και ο Νίκος Τζανετής, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στα Μεταλλεία και Λατομεία Βόρειας Ελλάδας (ΣΕΜΛΑ), ο Κώστας
Τζέλλας, μέλος της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων,
ο Γιάννης Πιπερίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης (ΣΜΑΕΘ), η Γεωργία Τριανταφύλλου, μέλος
του ΔΣ της ΟΓΕ, και ο Κώστας Πυρπασόπουλος, πρόεδρος του Φοιτητικού
Συλλόγου Φυσικού ΑΠΘ.

"Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλα
τα συνδικάτα να βγουν
μπροστά,
να οργανώσουμε τις
διεκδικήσεις μας..."

Στην κεντρική εισήγηση ο Γ. Πέρρος σημείωσε:
«Βρισκόμαστε στον χώρο έξω από το εργοστάσιο της «Μαλαματίνα». Εδώ
που αυτούς τους μήνες οι εργαζόμενοι του εργοστασίου παλεύουν καθημε-

«Από αυτό το μέρος και αυτό το βήμα καλούμε να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η στήριξη προς τους εργαζόμενους στη «Μαλαματίνα».».
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ρινά, συνεχίζουν αδιάκοπα τον αγώνα απαιτώντας την ανάκληση των απολύσεων των
συναδέλφων τους, για να σταματήσουν οι διώξεις σε βάρος των συνδικαλιστικών τους
εκπροσώπων και για την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Οργανωμένοι στο επιχειρησιακό Σωματείο τους, δίνουν αγωνιστική απάντηση στο όργιο τρομοκρατίας της εργοδοσίας που εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες. Απεργοσπαστικοί μηχανισμοί, αστυνομία, ΜΑΤ, ΟΠΚΕ έχουν κατασκηνώσει εδώ προκειμένου να τρομοκρατήσουν και να σπάσουν τον απεργιακό αγώνα των συναδέλφων. Οπως βλέπετε,
μέσα δεν δουλεύουν οι εργάτες, αλλά τα ΜΑΤ και οι δυνάμεις καταστολής. Να φύγουν
τώρα όλοι αυτοί και να μπουν μέσα οι εργάτες.
Από αυτό το μέρος και αυτό το βήμα καλούμε να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η στήριξη
προς τους εργαζόμενους στη «Μαλαματίνα». Ο εργαζόμενος λαός, οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις να κάνουν στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους γνωστό το αίσχος
που εξελίσσεται αυτούς τους μήνες στο εργοστάσιο. Να δυναμώσουν την αλληλεγγύη
και με πρακτικά μέτρα, με οικονομική ενίσχυση. Ετσι αντιλαμβανόμαστε εμείς την αλληλεγγύη.
Θέλουμε επίσης να καταγγείλουμε την εταιρεία EDΙLMAC που δραστηριοποιείται στα
μεταλλεία της «Ελληνικός Χρυσός» και πέταξε στον δρόμο 100 εργαζόμενους την Τετάρτη, ειδοποιώντας τους με ένα mail. Οι συνάδελφοι αυτοί δουλεύουν στις στοές σε
επικίνδυνες συνθήκες. Απαιτούμε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος.
Οπως από εδώ θέλουμε να καλέσουμε να δυναμώσει η αλληλεγγύη στους φοιτητές που
παλεύουν και δεν επιτρέπουν την είσοδο των δυνάμεων καταστολής στα πανεπιστήμια.
Το σύνθημα που ακούγεται στις μαζικές τους συγκεντρώσεις, «Από τα ιδρύματά μας δεν
λείπει η αστυνομία - Δώστε λεφτά, καθηγητές, βιβλία», να γίνει σύνθημα όλων μας. Για
να σπάσουν η τρομοκρατία, ο αυταρχισμός και η καταστολή.
Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλα τα συνδικάτα να βγουν μπροστά, να οργανώσουμε τις
διεκδικήσεις μας, απέναντι στην ακρίβεια, στους θανατηφόρους λογαριασμούς του ρεύματος, στα ενοίκια που έχουν ξεπεράσει τους ουρανοξύστες.
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Σε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους, να πάρουν
μέρος στις συλλογικές διαδικασίες των συνδικάτων, να συμβάλουν στην οργάνωση του αγώνα για να απαντήσουμε στην επίθεση που δεχόμαστε.
Οι αγώνες των τελευταίων μηνών έφεραν στο προσκήνιο πως όποια θετική διεργασία και εξέλιξη μπορεί να υπάρχει για τα δικαιώματά μας και για νέες κατακτήσεις μπορεί να γίνει μέσα από την οργανωμένη πάλη και όχι να μοιράζουμε τις
ελπίδες μας στις κυβερνητικές εναλλαγές, σε νέους ή παλιούς λυτρωτές, βάζοντας
τους αγώνες σε αναμονή…
… Εμείς λέμε «ως εδώ». Καμία νέα θυσία, καμία άλλη θυσία δεν μπορούν
να δεχτούν να κάνουν οι εργαζόμενοι. Εδώ και τώρα πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός, για αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Να
σταματήσει το αίσχος της κυβερνητικής παρέμβασης στον κατώτατο μισθό. Εδώ
και τώρα ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πάρουμε τα
μέτρα μας και να τους «κόψουμε» ένα μεγάλο, πανεργατικό απεργιακό κουστούμι
τον Οκτώβρη. Τα συνδικάτα να προετοιμαστούμε. Να ανάψει η σπίθα παντού.
Το σύνθημα «Απεργιακός ξεσηκωμός» να φτάσει παντού.
Κάθε κλάδος, κάθε εργασιακός χώρος να δώσει το σήμα της αντεπίθεσης. Κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία να πάρουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες, που συντονισμένα και ενιαία να ασκήσουν πίεση σε κυβέρνηση και εργοδοσία με αιτήματα
προστασίας του λαϊκού εισοδήματος, με πραγματικά μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων, της νεολαίας, των ανέργων.
Υπάρχουν δρόμος και ελπίδα σε αυτές τις συνθήκες. Οχι γενικά και αόριστα. Είναι ο δρόμος που ακολούθησαν οι λιμενεργάτες του Πειραιά στις προβλήτες της COSCO, οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, οι
μεταλλωρύχοι της ΛΑΡΚΟ, οι διανομείς της «e-food», οι οικοδόμοι, οι
εργαζόμενοι στα Πετρέλαια και στα Λιπάσματα Καβάλας και τόσοι άλλοι
κλάδοι. Με τους αγώνες τους, με την αταλάντευτη στάση τους, διεκδικούν, αγωνίζονται, κερδίζουν
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… Καλούμε συνδικαλιστές σε όλους τους κλάδους που δεν συμφωνούν
σε όλα με το ΠΑΜΕ, αλλά βλέπουν πως ο δρόμος που ακολουθούν οι δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού βρίσκεται μακριά
από τις ανάγκες μας, πως οι δυνάμεις που πλειοψηφούν στη ΓΣΕΕ και την
ΑΔΕΔΥ πέρα από τον συμβιβασμό και
την απογοήτευση που σπέρνουν, έχουν
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της αντιλαϊκής επίθεσης, να συμπορευτούν με
τις δυνάμεις που βλέπουν στον ταξικό
διεκδικητικό αγώνα τη διέξοδο.

"Μόνο ο δρόμος του
αγώνα διασφαλίζει τα
δικαιώματά μας. "

Μπροστά στα προβλήματα που έχουμε και θεριεύουν, στην προσπάθεια που κάνουν ώστε να παρουσιάσουν ότι τίποτε δεν αλλάζει, στο κλίμα αναμονής που
καλλιεργούν, εμείς λέμε πως υπάρχει λύση. Να πυκνώσουν παντού οι εστίες αντίστασης ώστε να κλιμακώσουμε την πάλη μας με απεργιακή απάντηση μέσα στον
Οκτώβρη.
Μόνο ο δρόμος του αγώνα διασφαλίζει τα δικαιώματά μας. Γιατί χωρίς εμάς
τίποτα δεν κινείται και έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες στις μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα.
Σε όλες τις κινητοποιήσεις και τις παρεμβάσεις των συνδικάτων ενάντια στην ακρίβεια, των ιδιωτών παρόχων της Ενέργειας, της ΔΕΗ.
Προετοιμάζουμε την πανεργατική απεργία. Ολες οι δυνάμεις στη μάχη. Μόνο
η εργατική τάξη με τους σύμμαχους της μπορεί να πετάξει στο καλάθι των αχρήστων, να ανατρέψει την καπιταλιστική βαρβαρότητα της ακρίβειας, της φτώχειας,
της ανεργίας, των ιμπεριαλιστικών πολέμων και όσα την βασανίζουν. Να γίνει ο
καπετάνιος, να χαράξει αζιμούθιο, για να εξουσιάζει όλα όσα παράγει.
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Πλαίσιο πάλης για τις ανάγκες της
εργατικής - λαϊκής οικογένειας
Η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι
με τη συμμετοχή εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων, θεωρούμε
πως είναι ελπίδα, ενθαρρυντική και αισιόδοξη εικόνα για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, για να μετρήσει βήματα στην κατεύθυνση της ανασύνταξης
και αντεπίθεσής του.
Η συζήτηση που έγινε με τις δεκάδες ομιλίες των αντιπροσώπων, μαζί με τους
αγώνες που παράλληλα εξελίσσονται, θεωρούμε πως δείχνει πρακτικά τον δρόμο
για το πώς θα μπορέσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να βρεθεί σε θέση
υπεροχής μέσα στους χώρους δουλειάς, να απαντήσει αγωνιστικά στην κυβέρνηση
και την εργοδοσία, να περιθωριοποιήσει την επικίνδυνη γραμμή του εταιρισμού
των πλειοψηφιών σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Το πλαίσιο πάλης που υιοθετήθηκε από 510 εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετείχαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη, οι διεκδικήσεις που
αφορούν το σύνολο των αναγκών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, δίνεται σήμερα και μέσα από τη σημερινή συνέντευξη Τύπου.
Ειδικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι διεκδικήσεις των σωματείων πέρα
από τις αυξήσεις στην ΕΓΣΣΕ και στις κλαδικές Συμβάσεις, με κατώτατο βασικό
μισθό στα 825 ευρώ, συνδυασμένες με τις αντίστοιχες αναπροσαρμογές με βάση
την αύξηση του πληθωρισμού, περιλαμβάνουν και αιτήματα για:
-- Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης,
όπως διατροφής (π.χ. γάλα, άλευρα, έλαια, λίπη), ένδυσης κ.ο.κ.
-- Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
-- Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.
-- Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού
αερίου.
-- Κατάργηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής και του χαρατσιού επιδότησης των ΑΠΕ
(ΕΤΜΕΑΡ).
-- Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες.
-- Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και στο
επίδομα θέρμανσης, αύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου στα
30.000 ευρώ.
-- Επαναφορά των δωρεάν δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες για τους εργαζόμενους κατά την έναρξη και τη λήξη των βαρδιών, μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα ΜΜΜ κατά 50%. Δωρεάν μετακινήσεις για μαθητές, φοιτητές, ανέργους,
ΑμεΑ και συνταξιούχους.
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-- Επιδότηση ενοικίου για εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των
κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης.
-- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά.
-- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες.
Η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι
-- Αφορολόγητο
στα 12.000
ευρώ, προσαυξημένο
κατάοργανώσεων,
3.000 ευρώ γιαθεωρούμε
κάθε παιδί.
με τη συμμετοχή
εκατοντάδων
συνδικαλιστικών
πως είναι χρεών
ελπίδα,
και αισιόδοξη εικόνα για το εργατικό συν-- Διαγραφή
σεενθαρρυντική
τράπεζες και εφορία.
δικαλιστικό κίνημα, για να μετρήσει βήματα στην κατεύθυνση της ανασύνταξης
καιοαντεπίθεσής
του. της κυβέρνησης σπάει τα μούτρα του σε αρκετούς κλάδους και χώρους δουλειάς.
Ηδη
νόμος - έκτρωμα
Με τους αγώνες μας μπορούμε να επιβάλουμε τις παραπάνω διεκδικήσεις.
Η συζήτηση που έγινε με τις δεκάδες ομιλίες των αντιπροσώπων, μαζί με τους
αγώνες που παράλληλα εξελίσσονται, θεωρούμε πως δείχνει πρακτικά τον δρόμο
για το πώς θα μπορέσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να βρεθεί σε θέση
υπεροχής μέσα στους χώρους δουλειάς, να απαντήσει αγωνιστικά στην κυβέρνηση
και την εργοδοσία, να περιθωριοποιήσει την επικίνδυνη γραμμή του εταιρισμού
των πλειοψηφιών σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Το πλαίσιο πάλης που υιοθετήθηκε από 510 εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετείχαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη, οι διεκδικήσεις που
αφορούν το σύνολο των αναγκών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, δίνεται σήμερα και μέσα από τη σημερινή συνέντευξη Τύπου.
Ειδικά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι διεκδικήσεις των σωματείων πέρα
από τις αυξήσεις στην ΕΓΣΣΕ και στις κλαδικές Συμβάσεις, με κατώτατο βασικό
μισθό στα 825 ευρώ, συνδυασμένες με τις αντίστοιχες αναπροσαρμογές με βάση
την αύξηση του πληθωρισμού, περιλαμβάνουν και αιτήματα για:
-- Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης,
όπως διατροφής (π.χ. γάλα, άλευρα, έλαια, λίπη), ένδυσης κ.ο.κ.
-- Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
-- Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.
-- Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού
αερίου.
-- Κατάργηση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής και του χαρατσιού επιδότησης των ΑΠΕ
(ΕΤΜΕΑΡ).
-- Κανένα εργατικό και λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά και τους επαγγελματίες.
-- Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και στο
επίδομα θέρμανσης, αύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού κριτηρίου στα
30.000 ευρώ.
-- Επαναφορά των δωρεάν δρομολογίων στις αστικές συγκοινωνίες για τους εργαζόμενους κατά την έναρξη και τη λήξη των βαρδιών, μείωση της τιμής του εισιτηρίου στα ΜΜΜ κατά 50%. Δωρεάν μετακινήσεις για μαθητές, φοιτητές, ανέργους,
ΑμεΑ και συνταξιούχους.
-- Επιδότηση ενοικίου για εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά, φοιτητές και μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης.

15

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2022

w

Πολύμορφη Δράση των Συνδικάτων
της Θεσσαλονίκης
Τα συνδικάτα της Θεσσαλονίκης ανέπτυξαν πλούσια και πολύμορφη δράση προετοιμάζοντας
το μεγάλο συλλαλητήριο της ΔΕΘ.
Την Πέμπτη 1η Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε πλατιά σύσκεψη με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 70 σωματείων από μια σειρά χώρους και κλάδους δουλειάς του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα, από τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, αλλά και με μαζική συμμετοχή των
απεργών της «Μαλαματίνας».
Στα πλαίσια της Διεθνούς Μέρας Δράσης Συνδικάτων για την Ειρήνη της ΠΣΟ στην Σύσκεψη
χαιρέτισε ο Αλί Ριζά Κουσμάνογλου, μέλος του Προεδρικού Συμβουλίου της ΠΣΟ και πρόεδρος του συνδικάτου Naklyat Is από την Τουρκία.
Την Τρίτη 6η Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σωματείων και φοιτητικών συλλόγων
για τη φοιτητική στέγη στο αίθριο του Πολυτεχνείου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου όπου
συμμετείχαν με αποφάσεις τους 18 Σύλλογοι Φοιτητών από το ΑΠΘ και το ΔΙΠΑΕ,
ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητών Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, και των Συλλόγων Διοικητικών Υπαλλήλων του ΠΑΜΑΚ,
του ΑΠΘ και του ΔΙΠΑΕ.
Την Παρασκευή 9 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία στα γραφεία της ΔΕΗ
στην ΧΑΝΘ.
Τις μέρες πριν το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκαν μαζικές περιοδείες, συσκέψεις
και εξορμήσεις σε δεκάδες χώρους δουλειάς.
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - Υπογραφή Τοπικής
Συλλογικής Σύμβασης

Βάσω Μαργιόλη,
Πρόεδρος Συνδικάτου
Επισιτισμού-Τουρισμού-Ξενοδοχείων Θήρας

Όταν πριν από πέντε χρόνια πρωτοπόροι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και
της εστίασης στη Σαντορίνη ξεκινούσαν την προσπάθεια να οργανωθούν και να ιδρύσουν
Συνδικάτο, σε μια περιοχή με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, όπου πίσω από έναν από
τους πιο σημαντικούς παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς, κρύβονταν και μια από τις
πιο άγριες «εργασιακές ζούγκλες» γι’ αυτούς, πολλοί έσπευσαν να τους χαρακτηρίσουν
τρελούς.
Από το 2018 που ιδρύθηκε το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων Επαρχίας Θήρας οι εργαζόμενοι
στο νησί απέκτησαν φωνή.
Σε δύσκολες συνθήκες (εξαντλητικής καθημερινής εργασίας, 10-12 ώρες τη μέρα, χωρίς
ρεπό) το Συνδικάτο από την πρώτη στιγμή ήταν παρόν, με εξορμήσεις στους χώρους εργασίας για ενημέρωση των εργαζομένων, με παρεμβάσεις για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα (εργατικά ατυχήματα, διεκδίκηση μισθών, παράνομες απολύσεις), με παρεμβάσεις
όχι μόνο για τοπικά ζητήματα αλλά και συνολικότερα ζητήματα που αφορούν την εργατική
τάξη συμπορευόμενο με το ταξικό εργατικό κίνημα, με πετυχημένες πρωτοβουλίες συντονισμού της δράσης όλων των σωματείων του νησιού για κοινά προβλήματα (νοσοκομείο,
ακρίβεια, στέγαση, παιδικοί σταθμοί κ.λπ.), με απεργιακές κινητοποιήσεις και δράσεις και
μέσα στα χρόνια της πανδημίας. Με όλες τις δυσκολίες, τις αδυναμίες, τα προβλήματα μαζικοποίησης, το γεγονός είναι ότι το Συνδικάτο έβαλε τη σφραγίδα του στην τοπική κοινωνία,
έγινε το σημείο αναφοράς, ο οργανωτής των εργατικών αγώνων στο νησί.
Σ’ αυτή την προσπάθεια, βήμα το βήμα, οργάνωσης των εργαζόμενων στον τουρισμό η
υπογραφή Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αποτελεί πραγματικό άλμα
και δικαιώνει πέρα για πέρα την απόφαση των εργαζομένων για την ίδρυση Συνδικάτου.
►Η υπεράσπιση του 5θημέρου και του 8ωρου,
►Οι αυξήσεις μέχρι 19% στους βασικούς μισθούς που αντιστοιχούν σε πάνω από
100 ευρώ για όλες τις ειδικότητες,
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►Η διασφάλιση του επιδόματος εποχικής απασχόλησης (10%) σε όλους τους εργαζόμενους
στην εστίαση και όχι μόνο στο προσωπικό κουζίνας και για ορισμένη κατηγορία καταστημάτων
όπως ορίζει η ΚΣΣΕ ,
►Η επέκταση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας (10%) και στους σερβιτόρους
►Το προσαυξημένο κατά 30% ημερομίσθιο για την 6η μέρα εργασίας αν υπάρχει, σε αντίθεση
με την ΚΣΣΕ η οποία προβλέπει «οι μισθωτοί… εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσής τους, λαμβάνουν πρόσθετη αποζημίωση και μάλιστα ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε μέρα ανάπαυσης
που εργάστηκαν…»
►Η για πρώτη φορά θεσμοθέτηση του 7ωρου, 5θημερου, 35ωρου για τους διανομείς,
►Η κατοχύρωση του δικαιώματος στην επαναπρόσληψη το αργότερο 2 Μάη,
είναι ορισμένα μόνο από αυτά που προβλέπει η Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση και αποτελούν κατάκτηση των ίδιων των εργαζομένων.
Η εξέλιξη αυτή είναι ακόμη σημαντικότερη αν αναλογιστεί κανείς ότι έρχεται την εποχή που όλες οι αντεργατικές επιλογές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ διέλυσαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και
τις συλλογικές συμβάσεις, που οι υπογραφές ηγεσιών στην Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού μείωσαν
τους μισθούς και αφαίρεσαν δικαιώματα, δημιουργώντας έτσι σε απόλυτη σύμπνοια, εργοδοτικός συνδικαλισμός και αντιλαϊκές πολιτικές, μια κόλαση για τους εργαζόμενους για πάνω από 10 χρόνια, με διαλυμένες εργασιακές σχέσεις, χωρίς σταθερό ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας σε έναν κλάδο
που απέφερε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Και φυσικά αυτή η νίκη των εργαζομένων καμιά σχέση δεν έχει με τη «φιέστα» που στήνεται από τις τοπικές αρχές (Δήμαρχο, Αντιπεριφερειάρχη), τοπικά ΜΜΕ, που όλοι μαζί σε απόλυτη συμφωνία μιλούν για
«εργασιακή κοινωνική ειρήνη που επήλθε στο νησί», αναγορεύοντας ταυτόχρονα το «νεκροθάφτη» των
συλλογικών συμβάσεων κ. Βρούτση σε «προστάτη» τους.
Ας γίνει λοιπόν ξεκάθαρο ότι οι εκπρόσωποι των εργοδοτών δεν υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση γιατί
θεώρησαν δίκαιο να δώσουν κάτι παραπάνω από τα κέρδη τους στους εργαζόμενους. Η έναρξη των
διαπραγματεύσεων ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελματικού συλλόγου (εργοδοτική ένωση)
αμέσως μετά την κήρυξη της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τον Επισιτισμό ως γενικώς υποχρεωτική, καθώς η πρόβλεψη για 5μερο, 8ωρο, ήταν μεγάλο πρόβλημα σε μια περιοχή που το 5μερο
είναι άγνωστο, το 6μερο εξαίρεση και η δουλειά χωρίς ρεπό ο κανόνας. Όταν όμως πολύ γρήγορα και
αποτελεσματικά, όπως κινείται πάντα το κράτος όταν πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, ο υπουργός αλλά και η ηγεσία της Ομοσπονδίας με την υπογραφή της, έλυσαν το
πρόβλημα επιτρέποντας την εργασία σε μέρες ανάπαυσης και μάλιστα χωρίς προσαύξηση, η εργοδοτική
ένωση διαμήνυσε ότι «τώρα δεν έχουμε αντικείμενο συζήτησης»! Το ότι υποχρεώθηκαν στη συνέχιση των
διαπραγματεύσεων και στη παραχώρηση αυξήσεων σε μισθούς επιδόματα κ.λπ., οφείλεται στην πίεση
του Συνδικάτου, αλλά και στη μεγάλη έλλειψης προσωπικού που αντιμετώπισαν φέτος στις επιχειρήσεις
τους. Η «εργασιακή και κοινωνική ειρήνη» μπορεί να είναι ο ευσεβής πόθος των εργοδοτών και του
κράτους, αλλά είναι αδύνατον να επέλθει μέσα σε ένα σύστημα εκμετάλλευσης. Μόνο συνεχής πάλη,
διαρκής διεκδίκηση, ανυποχώρητος αγώνας για βελτίωση των όρων εργασίας και ζωής, αλλά και για
ανατροπή αυτού του ίδιου του εκμεταλλευτικού συστήματος.
Είναι βέβαιο ότι το πρώτο αυτό βήμα ούτε καλύπτει το σύνολο των αυξημένων αναγκών των εργαζομένων,
ούτε εξασφαλίζεται η τήρηση της σύμβασης ελλείψει ελεγκτικών μηχανισμών, ούτε και λύνει το τεράστιο
ζήτημα της εποχικότητας, δηλαδή να δουλεύει κανείς έξι μήνες για να ζήσει δώδεκα. Και σίγουρα υπάρχουν και πολλά περιθώρια βελτίωσης ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο κλάδος εστίασης στη Σαντορίνη
εμφανίζει φέτος τη μεγαλύτερη αύξηση απ’ όλες τις περιοχές και μάλιστα κατά 400% στον τζίρο! Όμως
είναι βέβαιο ότι η αρχή έγινε!
Τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι του νησιού να γραφτούν όλοι στο σωματείο, να γίνει πράξη το πάγιο
αίτημα των εργαζομένων, η επαναλειτουργία του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας στο νησί, να οργανωθεί η επόμενη σκληρή μάχη που θα είναι η εφαρμογή της σύμβασης.
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1η Σεπτέμβρη 2022 - Διεθνής Μέρα Δράσης
των Συνδικάτων για την Ειρήνη
Την 1η Σεπτέμβρη η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία κάλεσε τα
συνδικάτα του κόσμου σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την Ειρήνη ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με σύνθημα «Όχι άλλο αίμα εργατών για τους
ανταγωνισμούς των μονοπωλίων».
«Με αφορμή την 1η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των Συνδικάτων
για την Ειρήνη, η ΠΣΟ καλεί όλα τα ταξικά συνδικάτα να οργανώσουν αντιπολεμικές, αντιιμπεριαλιστικές δράσεις και κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση
της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια στο μιλιταρισμό, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
πρακτικές των κυρώσεων, των εμπάργκο και των οικονομικών πολέμων.
Για το δικαίωμα κάθε λαού να αποφασίζει ο ίδιος για το μέλλον του ενάντια
στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και την κοινωνική αδικία.
Η ΠΣΟ απευθύνει έκκληση σε όλους τους εργαζόμενους να οργανωθούν όσο
το δυνατόν πιο μαζικά, να ενταχθούν, να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν τα
ταξικά προσανατολισμένα συνδικάτα, ώστε οι αγώνες τους να γίνουν πιο αποφασιστικοί και αποτελεσματικοί. Μόνο μέσα από οργανωμένους μαζικούς και
ταξικά προσανατολισμένους αγώνες μπορούμε να ανατρέψουμε το εκμεταλλευτικό σύστημα για έναν άλλο δρόμο παγκόσμιας ανάπτυξης. Για έναν δρόμο
που θα υπηρετεί τους εργαζόμενους και τους λαούς και όχι τα συμφέροντα των
ιμπεριαλιστών, των πολυεθνικών και των μονοπωλίων. Για έναν κόσμο χωρίς
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο»
Αγωνιστικά συνδικάτα σε όλες τις ηπείρους τιμώντας την 1η Σεπτέμβρη πραγματοποίησαν πολύμορφες δράσεις σε όλες τις ηπείρους. Χαιρετισμός Ali Riza
Küçükosmano lu στην σύσκεψη των συνδικάτων στην Θεσσαλονίςη
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Χαιρετισμός Ali Riza Küçükosmanoğlu
στην σύσκεψη των συνδικάτων στην
Θεσσαλονίκης
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 1η Σεπτέμβρη Διεθνούς Μέρας Δράσης των Συνδικάτων για την Ειρήνη, την Πέμπτη 1η Σεπτέμβρη στην σύσκεψη των συνδικάτων
στην Θεσσαλονίκη χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Nakliyat Is, Τουρκίας, Ali Riza
Küçükosmanoğlu.
Στον χαιρετισμό του σημείωσε:
«Στην τρέχουσα ιστορική περίοδο, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την επιθετικότητα, τους
πολέμους και τις σφαγές που εφαρμόζονται από το ιμπεριαλιστικό μέτωπο με επικεφαλής
τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο εχθρός των λαών του κόσμου και της ειρήνης. Σήμερα, η ανθρωπότητα σε πολλές περιοχές του κόσμου αντιμετωπίζει την πείνα, το θάνατο
και τη μετανάστευση χάριν της αύξησης κερδών και του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού
συστήματος.
Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,
Με την περίοδο της πανδημίας, όχι μόνο η πείνα, η φτώχεια, η ανεργία και η αδικία στην
κατανομή των εσόδων, αλλά και οι στρατιωτικές δαπάνες ανά κάτοικο αυξάνονται
μέρα με τη μέρα. Το ποσό των στρατιωτικών δαπανών ανά κάτοικο το 1999 ήταν
118 δολάρια. Το ποσό αυτό αυξήθηκε το 2021 σε 268 δολάρια. Όταν εξετάζουμε την
κατάσταση το 2022, βλέπουμε ένα συνολικό ποσό συνολικών στρατιωτικών δαπανών σε
2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, η πολεμική μηχανή που ανήκει στην ιμπεριαλιστική δυνάμη, το ΝΑΤΟ, αποφάσισε να αυξήσει τις στρατιωτικές του δαπάνες κατά 25%.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε όλο τον κόσμο έχασαν τη ζωή τους 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι
κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λόγω της πανδημίας. Σε αυτή την περίοδο, αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά ότι τα καπιταλιστικά κράτη δεν έχουν τίποτα να δώσουν στην
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ανθρωπότητα ούτε στον τομέα της υγείας ούτε σε κανέναν άλλο τομέα. Τα αποτελέσματα της πανδημίας
ήταν ακόμη χειρότερα ως αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης και δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης. Αποδείχθηκε ότι αυτού του είδους οι πρακτικές έχουν θέσει την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων σε
κίνδυνο.
Όλα αυτά τα γεγονότα αποκαλύπτουν το απάνθρωπο χαρακτηριστικό του καπιταλιστικού-ιμπεριαλιστικού συστήματος. Αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι η καπιταλιστική-ιμπεριαλιστική παγκόσμια τάξη
συνεχίζεται με συνέπεια τον θάνατο και τη φτώχεια εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Το καπιταλιστικό-ιμπεριαλιστικό σύστημα είναι ο εχθρός της ίδιας της ειρήνης. Είναι αυτό το σύστημα που ανάγκασε
εκατομμύρια ανθρώπους να γίνουν πρόσφυγες.
Η παγκόσμια ειρήνη θα επιτευχθεί μέσω του αγώνα της εργατικής τάξης και των λαών του κόσμου ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Αυτός είναι επίσης ο αγώνας για τη δημιουργία πραγματικής αδελφοσύνης μεταξύ των λαών του κόσμου.
Αγαπητοί σύντροφοι,
Όπως γνωρίζουμε, οι εργαζόμενοι της Coca Cola έδωσαν μαχητικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη ενάντια
στην Coca Cola Company, η οποία είναι επίσης το σύμβολο του αμερικανικού ιμπεριαλισμού. Ομοίως,
οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στο τμήμα διανομής της Coca Cola Company αγωνίστηκαν για τα
δικαιώματά τους υπό του συνδικάτου Nakliyat-İş στην Κωνσταντινούπολη το 2005. Κατέλαβαν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Τουρκία αγωνίστηκαν
ενάντια στον ίδιο εργοδότη για τα κοινά τους συμφέροντα.
Επίσης οι εργαζόμενοι της e-food αγωνίστηκαν ενάντια στον ίδιο εργοδότη, τη γερμανική πολυεθνική
Delivery Hero, όπως και οι εργαζόμενοι της Yemeksepeti στην Τουρκία. Έγινε ένας κοινός αγώνας και
οργανώθηκαν δράσεις αμοιβαίας αλληλεγγύης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία.
Αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι ο αγώνας της εργατικής τάξης συμβάλλει σημαντικά στην
αδελφοσύνη των λαών.
Ο ταξικά προσανατολισμένος αγώνας της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας είναι επίσης ο αγώνας για τη δημιουργία της ενότητας των εργαζομένων και της αδελφοσύνης των λαών. Αυτός είναι επίσης
ο αγώνας για τη δημιουργία της πραγματικής ειρήνης.
Μαζί ενωμένοι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα!
Ζήτω η ενότητα των εργαζομένων!
Ζήτω η αδελφοσύνη των λαών!
Ζήτω η 1η Σεπτεμβρίου, Ημέρα Δράσης των Συνδικάτων για την Ειρήνη!
Ζήτω το ΠΑΜΕ, ζήτω η ΠΣΟ!
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