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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σηις 19 και 20 Νοέμβρη 2016 ζηο Σηάδιο Ειρήνης και Φιλίας ζηο Ν. Φάληρο 

πραγμαηοποιούμε ηην 4η Πανελλαδική Σσνδιάζκεψη  

ηοσ Πανεργαηικού Αγωνιζηικού Μεηώποσ. 

 

Σν ΠΑΜΔ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ζε θάζε ηίκην ζπλδηθαιηζηή, 

ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο: 

Καινχκε φια ηα ζπλδηθάηα, Οκνζπνλδίεο, Δξγαηηθά Κέληξα, επηηξνπέο αγψλα, φινπο ηνπο 

αγσληζηέο ζπλδηθαιηζηέο ζε αλνηρηφ δηάινγν κε ηε ζηγνπξηά φηη νη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο 

καο ζα αλνίμνπλ λένπο δξφκνπο γηα ην εξγαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ηεο Διιάδαο. Θα είλαη 

εθαιηήξην γηα ηελ αλαζχληαμε θαη ηελ αληεπίζεζε ηνπ θηλήκαηνο καο, γηα λέα άλνδν ησλ αγψλσλ 

καο. 

Απεπζχλνπκε θάιεζκα γηα λα θηηάμνπκε θίλεκα πξαγκαηηθφ ζηήξηγκα ησλ εξγαδνκέλσλ, δχλακε 

ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ καο θαη πξννπηηθήο, γηα λα βγνχκε ζην μέθσην ρσξίο κλεκφληα 

θαη αθεληηθά, θίλεκα απαιιαγκέλν θαη ρεηξαθεηεκέλν απφ ηελ εξγνδνζία, ην θξάηνο, ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπο. 

Να πξνρσξήζνπκε κπξνζηά θαη λα ρηίζνπκε καδηθφ, δεκνθξαηηθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, κε 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, ηθαλφ λα αληηκεησπίδεη καρεηηθά ηνπο θαπηηαιηζηέο 

εξγνδφηεο, ηα θφκκαηά ηνπο, ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ηνπο ζπκκαρίεο, κε ηελ νξγάλσζε ηεο ιατθήο 

πάιεο, ηελ πξνψζεζε ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο αλάκεζα ζηελ εξγαηηθή ηάμε, ηνπο ππαιιήινπο, ηνπο 

αλέξγνπο, ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο ηεο πφιεο, ηνπο αγξφηεο, ηνπο ειεπζεξνεπαγγεικαηίεο 

επηζηήκνλεο, ηνπο λένπο, ηηο γπλαίθεο, φινπο φζνπο ππνθέξνπλ απφ ηελ θαηαπίεζε ησλ 

κνλνπσιίσλ. 

Να ρηίζνπκε ην δηθφ καο αληίπαιν δένο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δσή καο, ην κέιινλ ησλ παηδηψλ 

καο! ήκεξα απαηηείηαη ζπλνιηθή αιιαγή πνξείαο! 

 

Ση είλαη ε πλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΜΔ θαη πνηνη ζπκκεηέρνπλ: 

Ζ ζπλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΜΔ είλαη κηα αλνηρηή, δεκνθξαηηθή, δσληαλή δηαδηθαζία φπνπ ηνλ ιφγν 

ηνλ έρνπλ νη εξγαδφκελνη αληηπξφζσπνη πνπ ζα βξεζνχλ ζην ζηάδην κε απφθαζε ηνπ ζσκαηείνπ 

ηνπο κέζα απφ ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. Δθπξνζσπνχλ θαη κεηαθέξνπλ ηηο αγσλίεο, ηηο αλεζπρίεο, 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπλ νη εξγάηεο ζηα ζσκαηεία θαη ηνπο ρψξνπο 

δνπιεηάο θάησ ζην πξσηνβάζκην επίπεδν, ζηε βάζε. 

Γελ έρεη ζρέζε κε ηα ζπλέδξηα ηεο ΓΔΔ πνπ γίλνληαη ζε πνιπηειή μελνδνρεία κπξνζηά ζε άδεηεο 

θαξέθιεο, ζπλέδξηα εθθπιηζκέλα κηαο αδίζηαθηεο εξγαηηθήο αξηζηνθξαηίαο, πνπ ειέσ 

κεραληζκψλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο εξγνδνζίαο παξηζηάλεη ηελ εγεζία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Ζ ίδηα ε ζπλδηάζθεςε ηνπ ΠΑΜΔ είλαη θαζαξφο αέξαο αιιαγήο θαη αλαηξνπήο απέλαληη ζηε 

δπζνζκία πνπ αλαδίλεη ν βάιηνο ηνπ ελζσκαησκέλνπ ζπλδηθαιηζκνχ. 
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Ση ζέκαηα ζα ζπδεηήζνπκε θαη ηη απνθάζεηο ζα πάξνπκε: 

Μέζα απφ αλνηρηφ δεκνθξαηηθφ δηάινγν λα απνθαζίζνπκε λα ηξαβήμνπκε κπξνζηά: 

 Γηα λα ραξάμνπκε γξακκή αληεπίζεζεο, ξήμεο θαη αλαηξνπήο, λα δηεθδηθήζνπκε νξγαλσκέλα 

ζρεδηαζκέλα θαη καρεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ καο, φια απηά πνπ 

δηθαηνχκαζηε κε βάζε ηελ επνρή καο ηνλ 21
ν
 αηψλα θαη ελάληηα ζε απηνχο πνπ καο 

θαηαδηθάδνπλ ζηε θηψρεηα θαη ζε φξνπο επηβίσζεο ησλ αξρψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα γηα 

ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ: ηελ θαπηηαιηζηηθή εξγνδνζία, ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο θαη ηελ έλσζή 

ηνπο φπσο είλαη ε ΔΔ θαη ην ΝΑΣΟ, ηα θφκκαηα θαη ηνπο κεραληζκνχο πνπ ηα ππεξεηνχλ. Γηα 

ηελ αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ πνπ είρε ε εξγαηηθή ηάμε φια απηά ηα ρξφληα, γηα ηελ αλαηξνπή 

ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο, ηελ θαηάξγεζε ησλ αληηιατθψλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ, γηα ην 

δηθαίσκα ζηε ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκαηα γηα φινπο. 

 Γηα λα βγάινπκε ηα ζπλδηθάηα απφ ηελ αζθπθηηθή ζειηά ηνπ εξγνδνηηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ 

ειέγρνπ ησλ εγεζηψλ πνπ θπξηαξρνχλ ζε ζηξαηεγηθνχο θιάδνπο θαη ζηηο ηξηηνβάζκηεο 

νξγαλψζεηο ζηε ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ, απφ ηελ απαμίσζε θαη ηνλ εθθπιηζκφ. 

 Γηα λα απαιιαγνχκε απφ ηε γξακκή ηεο ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο, ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ θαη 

ηεο ππνηαγήο ζηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, πνπ απνηέιεζε γξακκή ήηηαο θαη παξάδνζεο 

ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο κέζα ζηελ θξίζε. 

 Γηα λα αιιάμνπκε ηελ θαηάζηαζε ζην ζπλδηθαιηζηηθφ   θίλεκα, λα ηαξάμνπκε ηα ιηκλάδνληα 

λεξά, κε ηελ έληαμε λέσλ δπλάκεσλ ζηελ νξγαλσκέλε πάιε ζε θάζε θιάδν θαη ζσκαηείν, ηελ 

άλνδν ηνπ βαζκνχ νξγάλσζεο ηεο ηάμεο καο. 

 Γηα λα δπλακψζνπκε ηνλ αγψλα ελψλνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ δηαζπά ε εξγνδνζία, κε ην 

θπλήγη ηνπ θέξδνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο, λα ξίμνπκε ηνπο θξάρηεο πνπ ζεθψλεη 

ν εξγνδνηηθφο ζπλδηθαιηζκφο θαη καο ρσξίδεη κε βάζε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηνπο κφληκνπο 

απφ ηνπο ζπκβαζηνχρνπο, ηνπο ανξίζηνπ ρξφλνπ απφ ηνπο σξνκίζζηνπο, ηνπο Έιιελεο απφ 

ηνπο κεηαλάζηεο. 

 Γηα λα αγθαιηάζνπλ ηα ζπλδηθάηα ηελ κεγάιε κάδα ησλ αλνξγάησλ λέσλ εξγαδφκελσλ κε ηηο 

άζιηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ιάζηηρν θαη ηνπο κηζζνχο ςίρνπια, ηελ ηεξάζηηα κάδα ησλ 

αλέξγσλ. 

 Γηα λα ρηίζνπκε ηε κεγάιε ζπκκαρία εξγαηψλ, αγξνηψλ, απηναπαζρνινχκελσλ, γπλαηθψλ, 

λενιαίαο ελάληηα ζηα κνλνπψιηα, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο πνπ καο θαηαδπλαζηεχνπλ. 

Απηή ε αλάγθε γέλλεζε ην ΠΑΜΔ πξηλ 17 ρξφληα. Σν 1999 πάλσ απφ 1500 ζπλδηθαιηζηέο φισλ 

ησλ θιάδσλ έγξαςαλ ηηο πξψηεο ζειίδεο ηεο κεγάιεο πξνζπάζεηαο αλαζχληαμεο ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα κε ηελ αθνχξαζηε θαη αζηακάηεηε δξάζε ηνπ 

γηα ηα εξγαηηθά ιατθά ζπκθέξνληα αλαγλσξίδεηαη πιαηηά απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο σο ε πην 

ζπγθξνηεκέλε αγσληζηηθή θαη καρεηηθή δχλακε ηνπ  εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. 

 

Ση είλαη ην ΠΑΜΔ θαη πνηα ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ: 

Σν ΠΑΜΔ δελ είλαη παξάηαμε ή θνκκαηηθφο θνξέαο. Δίλαη κέησπν νξγαλψζεσλ ηεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, ζπλδηθάησλ, Οκνζπνλδηψλ, Δξγαηηθψλ Κέληξσλ, Δπηηξνπψλ Αγψλα, εθιεγκέλσλ 

ζπλδηθαιηζηψλ πνπ κε φξνπο καδηθνχ θηλήκαηνο παιεχνπλ ζπληνληζκέλα κε βάζε πιαίζην ζηφρσλ 

πάιεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, κε γξακκή ζχγθξνπζεο κε ηελ 

κεγαινεξγνδνζία, ηηο θπβεξλήζεηο, ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ζπκκαρίεο. 

Όια απηά ηα ρξφληα ην ΠΑΜΔ, έδσζε πνιιέο κηθξέο θαη κεγάιεο ζθιεξέο κάρεο κε φιεο ηηο 

κνξθέο πάιεο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ηεο παηξίδαο καο, ελάληηα 

ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο θαη επεκβάζεηο. Έδεημε ηελ έκπξαθηε αιιειεγγχε ηνπ ζηνπο 
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αγψλεο ησλ εξγαηψλ, ησλ ιαψλ ζε άιιεο ρψξεο πνπ εμίζνπ ππνθέξνπλ. πκκεηέρεη ελεξγά ζην 

δηεζλέο ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα κέζα απφ ηηο γξακκέο ηεο Παγθφζκηαο πλδηθαιηζηηθήο 

Οκνζπνλδίαο πνπ θέηνο ζπκπιεξψλεη 71 ρξφληα αγσληζηηθήο παξνπζίαο θαη δξάζεο θαη 

πξαγκαηνπνηεί ην 17
ν
 πλέδξηφ ηεο.  

Έηζη, θαηαμηψζεθε ζηηο ζπλεηδήζεηο εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ, Διιήλσλ θαη 

κεηαλαζηψλ, λέσλ θαη γπλαηθψλ. Δξγαδνκέλσλ δειαδή πνπ γλψξηζαλ ηε δξάζε θαη ηελ 

αιιειεγγχε ηνπ ΠΑΜΔ κέζα απφ ην ζπλδηθάην ηνπο, ηελ ζσκαηεηαθή επηηξνπή ζηε δνπιεηά ηνπο, 

ηηο απεξγηαθέο επηηξνπέο, ην ζπλάδειθν ζπλδηθαιηζηή ζην εξγνζηάζην, ηνλ εξγάηε ζην δηπιαλφ 

πφζην πνπ έθαλε ην βήκα θαη βγήθε κπξνζηά, κνίξαζε ηελ αλαθνίλσζε κίιεζε ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε. 

Ζ κέρξη ζήκεξα ζπληνληζκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΜΔ ελφριεζε θαη ελνριεί. 

Πνιιέο θνξέο πηάζηεθε ζην ζηφκα θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ θαη ηεο κεγαινεξγνδνζίαο θπζηθά 

αξλεηηθά θαη απηφ απνηειεί ηηκή γηα εκάο. Αξθεηέο θνξέο δέρηεθε επίζεζε, πξνβνθάηζηεο, 

ζπθνθαληίεο, χπνπια ρηππήκαηα.  

Όκσο δελ ππνθχςακε, δελ ηα δηπιψζακε, δελ ηα βξήθακε πίζσ απφ θιεηζηέο πφξηεο. Θεσξνχκε 

φηη κε ηε γξακκή καο, κε ηε δξάζε καο, κε ην παξάδεηγκα ηνπ θάζε αγσληζηή πνπ ζπζπεηξψλεηαη 

ζην ΠΑΜΔ κέζα απφ ην ζσκαηείν θαη δξα ζηνλ θιάδν θαη ζηνλ ηφπν δνπιεηάο ηνπ, δψζακε πλνή 

θαη δσληάληα ζην εξγαηηθφ θίλεκα, θάλακε πξνζπάζεηα λα κπνπλ ζηε κάρε πεξηζζφηεξνη εξγάηεο 

θαη εξγάηξηεο, δψζακε ηε κάρε λα αλαδεηρηεί φηη κπνξεί λα ππάξρεη άιιε πξννπηηθή απφ απηή πνπ 

καο πξνεηνηκάδνπλ, φηη κπνξεί λα ππάξμεη δηέμνδνο. 

Σφζν ζηα ρξφληα ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζηα ηειεπηαία δχζθνια ρξφληα ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο νη δπλάκεηο πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ δελ έβαιαλ λεξφ ζην θξαζί 

ηνπο, δε κπήθαλ ζε «θνηλσληθνχο δηαιφγνπο», δελ πηνζέηεζαλ απφςεηο θαη ηδενινγήκαηα ηνπ 

θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ πνπ έζθαβαλ ην ιάθθν ζηνπο εξγαδφκελνπο. Αλεμαξηήησο ηνπ πξφζεκνπ 

ηεο θπβέξλεζεο, νη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ βξίζθνληαλ ζηελ πξψηε γξακκή ησλ αγψλσλ. 

Αλαιάβακε κε επζχλε θαη ηφικε κεγάιεο πξσηνβνπιίεο ζπκπφξεπζεο, θνηλνχ βεκαηηζκνχ ζηνλ 

αγψλα. Με δηεθδηθεηηθφ πιαίζην βαζηζκέλν ζηηο ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο, πιαίζην πάιεο θαη 

ζπζπείξσζεο. Καιέζακε αλνηρηά, πιαηηά φια ηα ζσκαηεία λα ην εληζρχζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ 

πάλσ ζε απηφ. 

Πάλσ απφ 1.000 ζσκαηεία θαη θνξείο ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο βξεζήθακε καδί ζε κεγάια 

ζπιιαιεηήξηα πνπ έγξαςαλ ηε δηθή ηνπο ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλήκαηφο καο, ην 2014, ην 

2015, ζηηο κεγάιεο απεξγίεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηε ρξνληά πνπ πέξαζε, 

ζηα κεγαιεηψδε θνηλά ζπιιαιεηήξηα εξγαηψλ αγξνηψλ πνπ άθεζαλ ηε δηθή ηνπο παξαθαηαζήθε. 

Με ηνπο πεξηζζφηεξνπο δελ ζπκθσλνχζακε ζε φια, κε αξθεηνχο ζπλαληεζήθακε ζηνλ αγψλα γηα 

πξψηε θνξά. Δθαηνληάδεο ζσκαηεία θαη ζπλδηθαιηζηέο ζπκπνξεπηήθακε θφληξα ζηελ αδξάλεηα, 

ηελ ππνλφκεπζε ηνπ εξγνδνηηθνχ - θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, ηελ επίζεζε ησλ θπβεξλήζεσλ. 

Δίλαη κηα κεγάιε παξαθαηαζήθε, πνπ θαλεξψλεη φηη κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα. 

Γελ ζεσξνχκε φηη ηα έρνπκε θαηαθέξεη φια θαιά. ηελ ζπλδηάζθεςε ζα ζπδεηήζνπκε ηα ιάζε 

θαη ηηο αδπλακίεο πνπ ζέινπκε λα δηνξζψζνπκε. Σηο επηζεκαίλνπκε αλνηρηά ρσξίο ην θφβν λα 

εθηεζνχκε ζηνπο εξγάηεο. Γε θνβφκαζηε δηφηη απηφ είλαη ην ΠΑΜΔ. Ζ θαξδηά θαη ε αλάζα ηνπ 

είλαη νη εξγάηεο. Αο θαληαζηνχκε αλ δελ ππήξρε πνηα ζα ήηαλ ζήκεξα ε θαηάζηαζε ζην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. 
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Μέζα απφ απηνχο ηνπο αγψλεο, φιε καο ηε δξάζε έρεη δεκηνπξγεζεί κηα θαιχηεξε ππνδνκή θαη 

θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα λα πξνρσξήζνπκε πην ζηαζεξά ζηελ αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο. 

ήκεξα κπνξνχκε ζε απηφ ην δχζθνιν αιιά ειπηδνθφξν δξφκν λα βξεζνχκε πεξηζζφηεξνη, ην 

αγσληζηηθφ κέησπν ησλ εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ λα δηεπξπλζεί θαη λα ηζρπξνπνηεζεί. Μαδί 

πεξηζζφηεξνη λα επεμεξγαζηνχκε ζρέδην εξγαηηθήο ιατθήο αληεπίζεζεο γηα ηε δσή πνπ καο αμίδεη. 

ε απηή ηε ζπδήηεζε θαινχκε λα πάξεηε κέξνο θαη φζνη αθφκα έρεηε επηθπιάμεηο, επηκέξνπο 

δηαθσλίεο. 

Ηζρπξνπνίεζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ΠΑΜΔ κε λέεο δπλάκεηο λέα ζπλδηθάηα ζεκαίλεη ηζρπξνπνίεζε 

ηνπ εξγαηηθνχ-ιατθνχ θηλήκαηνο. Μέζα απφ ηνλ θνηλφ αγψλα ελάληηα ζηα κνλνπψιηα θαη ζηηο 

θπβεξλήζεηο ζα εληζρχεηαη ε ελφηεηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Καλέλαο ζπκβηβαζκφο κε ηελ ζεκεξηλή άζιηα πξαγκαηηθφηεηα, ηε κίδεξε δσή πνπ θηηάρλνπλ γηα 

καο θαη ηα παηδηά καο. 

Ζ πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε είλαη θξίζηκε. Οη εμειίμεηο κάο βάδνπλ φινπο θαη φιεο κπξνζηά ζε 

κεγάιεο επζχλεο. 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ζπλερίδεη ηελ αληεξγαηηθή επίζεζε απφ εθεί πνπ ηελ άθεζαλ νη 

πξνεγνχκελνη  θαη πξνζζέηεη λέα δπζβάζηαρηα κέηξα, θαηαξγεί δηθαηψκαηα πνπ θαηαθηήζεθαλ κε 

πνηακνχο αίκαηνο. Νέεο αλαηξνπέο ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, λέεο κεηψζεηο ζε κηζζνχο θαη 

ζπληάμεηο, θνηλσληθέο παξνρέο, νκαδηθέο απνιχζεηο, ηδησηηθνπνηήζεηο, πιεηζηεξηαζκνί θαη ν 

θαηάινγνο ησλ ζπζηψλ γηα ηελ αλάθακςε ησλ θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ δελ έρεη ηέινο. Έληαζε ηεο 

θαηαζηνιήο θαη κε λέν λφκν πνπ είλαη απαίηεζε ηνπ θεθαιαίνπ γηα απαγφξεπζε απεξγηψλ, 

πεξηνξηζκφ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. Απνδείρηεθε φηη επηιέρζεθαλ γηα ηε βξψκηθε δνπιεηά. 

Οη δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ, ηα ζσκαηεία, νη Οκνζπνλδίεο, ηα Δξγαηηθά Κέληξα, νη Δπηηξνπέο Αγψλα, 

νη ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζπγθξνηνχκε ην ΠΑΜΔ, απεπζχλνπκε θάιεζκα ζε φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ζε θάζε ζπλδηθαιηζηή πνπ αλεζπρεί θαη πξνβιεκαηίδεηαη. 

Ήξζε ε ψξα λα πνχκε: 

Σέινο νη ζπζίεο γηα ηα θέξδε ηεο πινπηνθξαηίαο. Καηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Κάιπςε ησλ απσιεηψλ καο ηψξα. Απμήζεηο ζε κηζζνχο ζπληάμεηο θνηλσληθέο 

παξνρέο. Δπαλαθνξά ησλ θιαδηθψλ Δ. 

Απαηηνχκε φζα καο ζηέξεζαλ, φζα καο έθιεςαλ, φζα κε βίαην ηξφπν καο θαηάξγεζαλ. 

Σα δηθαηψκαηά καο, ε δνπιεηά καο, ν ηδξψηαο καο δελ είλαη πεξαζκέλα μεραζκέλα! 

Πάλσ απφ 900.000 εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ θαη κέλνπλ απιήξσηνη γηα πνιινχο κήλεο. Οη άλεξγνη 

κφληκα πάλσ απφ 1 εθαηνκκχξην, ιηγφηεξνη απφ 1 ζηνπο 10 κε επίδνκα αλεξγίαο. Σα πξνγξάκκαηα 

αλεξγίαο κνηξάδνπλ ηε θηψρεηα θαη ηηο πεληάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο, αλαθπθιψλνληαο ηελ αλεξγία, 

ρσξίο νχηε θαλ λα ηελ κεηψλνπλ. 

Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο πξνζιήςεηο είλαη άζιηεο ειαζηηθέο κνξθέο απαζρφιεζεο κε κηζζνχο - 

ςίρνπια. Σν 30% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ππναπαζρνιείηαη, ελψ ην 20% εξγάδεηαη 

ιηγφηεξν απφ 20 ψξεο ηε βδνκάδα. 

Όια απηά ηα ρξφληα νη απψιεηέο καο είλαη ηεξάζηηεο. Οη κηζζνί κεηψζεθαλ 40% θαη πεξηζζφηεξν, 

κε ηελ πιεηνςεθία ζήκεξα λα ακείβεηαη ιηγφηεξν απφ ηνλ θαηψηεξν κηζζφ ηνπ 2012! 

Πξέπεη λα απνξξίςνπκε θαη λα απαληήζνπκε απνθαζηζηηθά ηελ απάηε θαη ηελ θνξντδία ηεο 

«θνηλσληθήο πνιηηηθήο» ηεο θπβέξλεζεο πνπ νδεγεί λα κάζνπκε λα δνχκε κε ηε θηψρεηα θαη ηηο 

ρακειέο απαηηήζεηο. 
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Αληινχκε δηδάγκαηα απφ ηηο κάρεο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα ρξήζηκα 

γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο πάιεο καο: 

Σα κέηξα δελ είλαη πξνζσξηλά, ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ ηξαπεδηηψλ, ησλ βηνκεράλσλ, ησλ 

εθνπιηζηψλ θαη ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηεο πινπηνθξαηίαο, είλαη εξγαιείν γηα ηελ αχμεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηελ θαηάξγεζε βαζηθψλ εξγαηηθψλ - ιατθψλ δηθαησκάησλ 

θαη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ πηψρεπζε ηνπ ιανχ. Απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο θπβέξλεζεο, ηεο ΔΔ, 

ησλ θνκκάησλ θαη ησλ δπλάκεψλ ηνπο ζην θίλεκα πνπ ηελ ζηεξίδνπλ. 

Απηή ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ζηεξίδεη ε πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ, ηεο ΑΓΔΓΤ, άιισλ κεγάισλ 

ζπλδηθάησλ. Έρνπλ επηθπξψζεη ην κλεκφλην ησλ κλεκνλίσλ πνπ είλαη ε ΔΔ θαη  ην αληεξγαηηθφ 

νηθνδφκεκα ηνπ 1νπ θαη 2νπ θαη 3νπ κλεκνλίνπ. 

Ζ γξακκή ηνπο είλαη φηη γηα φιεο ηηο κεγάιεο απψιεηεο «ν γέγνλε γέγνλε», γηαηί ε θάιπςε ησλ 

απσιεηψλ απαηηεί ζχγθξνπζε κε ηηο θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, φκσο γηα ην ΠΑΜΔ θαη φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο ηα δηθαηψκαηα πνπ θαηαθηήζεθαλ κε ζπζίεο θαη αίκα δελ πξέπεη λα είλαη 

πεξαζκέλα μεραζκέλα. 

Οη δπλάκεηο πνπ απαξηίδνπλ ηνλ εξγνδνηηθφ θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ παιηφ θαη λέν έρνπλ ζαθή 

ζέζε ππέξ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Δίλαη ππέξκαρνη ηεο ινγηθήο λα γίλνπλ ζπζίεο γηα λα εληζρπζεί ε θεξδνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

νκίισλ, αιιά λα είλαη κε «δίθαην» ηξφπν θαηαλεκεκέλεο θαη κεηά απφ «δηάινγν» κε ηνπο 

εηαίξνπο! Σνπο γλσξίδνπλ νη εξγαδφκελνη. Έβαιαλ πιάηε ζηελ εξγνδνζία ζε πνιινχο θιάδνπο θαη 

εξγνζηάζηα γηα ηε κείσζε κηζζψλ θαη κεξνθάκαησλ. 

Απηή ε ινγηθή δνθηκάζηεθε φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Κπξηάξρεζε ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα 

θαη είλαη ε αηηία πνπ ζήκεξα κεηξάκε ηφζν βαξηέο ζπζίεο θαη απψιεηεο. 

Με απηή ηε γξακκή θαζφξηζαλ ηε ζηάζε ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ζηελ νινκέησπε 

επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ δελ ζέινπλ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζπλδηθαιηζκέλνπο, νξγαλσκέλνπο, ελεκεξσκέλνπο, κε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ πάιε. 

Τπνλνκεχνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο, ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, απνκαθξχλνπλ ηνπο 

λένπο απφ ηα ζσκαηεία. Όια ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ήηαλ ν πην θαιφο ζχκκαρνο ηεο ΔΔ, ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ηνπ ΔΒ. 

Οη ζεκεξηλνί αξλεηηθνί ζπζρεηηζκνί απνηέιεζαλ ηζρπξφ ζχκκαρν ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ πνπ αλεβνθαηέβεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ψζηε λα πξνρσξνχλ ρσξίο ηζρπξή 

αληίζηαζε απφ ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη παξαγσγήο ηνχο ζρεδηαζκνχο ηνπο. Υσξίο ηνλ 

πξνδνηηθφ ηνπο ξφιν, δελ ζα πεξλνχζε κε ηελ ίδηα επθνιία ε επίζεζε ηεο κεγαινεξγνδνζίαο, ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ηεο ΔΔ. 

Απνδείρηεθε ηζρπξφ εκπφδην ζηελ νξγάλσζε θαη ηνλ αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν δειεηήξην ηεο 

ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο, ηνπ θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ, ν πιήξεο αθνπιηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κπξνζηά ζην ηζνπλάκη ησλ αληηιατθψλ κέηξσλ, απνηέιεζε κέγηζηε πξνζθνξά ζηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη ζην θξάηνο ηνπο. 

Έρνπλ ηεξάζηηεο επζχλεο πνπ δελ παξαγξάθνληαη νη παξαηάμεηο πνπ ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

εμαπάηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, απηνί πνπ ζπλεηδεηά θαιιηέξγεζαλ απηαπάηεο θαη ζπγρχζεηο, 

ζηήξημαλ ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ θαη ηηο δήζελ θφθθηλεο γξακκέο. 

Έθαλαλ ηελ πιάηε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζθαινπάηη γηα λα αλεβνθαηεβαίλνπλ αληηιατθέο 

θπβεξλήζεηο. 

Ζ ίδηα ε δσή, ε πινχζηα πείξα, θπξίσο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, απνδεηθλχεη πεξίηξαλα φηη ζην 

πιαίζην ηεο ΔΔ, ηεο εμνπζίαο ησλ κνλνπσιίσλ, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θηινιατθή ιχζε. 

Απνθαιχπηεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ν ξφινο ηεο ΔΔ σο ιπθνζπκκαρία θαη δπλάζηεο ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ ιαψλ. Καηαξξίπηνληαη νη κχζνη φηη απηή είλαη δήζελ «έλσζε ηεο 

αιιειεγγχεο θαη απάλεκν ιηκάλη γηα ηνπο ιανχο», φπσο ηζρπξίδνληαλ ε πινπηνθξαηία θαη ηα 

ζηεξίγκαηά ηεο. 
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Ζ ΔΔ γίλεηαη φιν θαη πην αληηδξαζηηθή θαη νη εξγαδφκελνη ζα δήζνπλ ζπλζήθεο κεγάιεο θηψρεηαο 

θη εμαζιίσζεο αλ δελ μεζεθσζνχλ. Σα ζχλλεθα ηνπ πνιέκνπ ππθλψλνπλ γηα λα κνηξάζνπλ νη 

ηκπεξηαιηζηέο ηνπο δξφκνπο ελέξγεηαο, ηα κεξίδηα ησλ αγνξψλ, ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο. Οη 

εξγαδφκελνη πξέπεη λα αληηζηαζνχκε ζηα ζρέδηα ηνπο λα καο βάινπλ ζηε ζθαγή γηα ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πεηξειαηάδσλ, ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ βηνκεράλσλ, ησλ θαπηηαιηζηψλ. 

 

ήκεξα ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο, παξαγσγηθέο, επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο, γηα λα 

ππάξρεη αλάπηπμε ζηελ ππεξεζία ησλ ζχγρξνλσλ εξγαηηθψλ – ιατθψλ αλαγθψλ, γηα λα ππάξρεη 

αμηνπξεπήο δσή, δνπιεηά κε δηθαηψκαηα. Δκείο είκαζηε απηνί πνπ παξάγνπκε φιν ηνλ πινχην! 

Σνλ ηδξψηα καο, ηνλ θφπν καο ηνλ θαξπψλνληαη κηα ρνχθηα κνλνπσιηαθνί φκηινη. Απηφ πξέπεη λα 

αιιάμεη. 

Μπνξνχκε λα δηεθδηθήζνπκε ηε δσή πνπ καο αμίδεη, έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα καο θαη ηα παηδηά 

καο. Σν ζχλζεκα πνπ γελλήζεθε ζηνπο κεγάινπο αγψλεο, καο δείρλεη ην δξφκν: 

«Υσξίο εζέλα γξαλάδη δελ γπξλά, εξγάηε κπνξείο ρσξίο αθεληηθά». 

 

 


