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Εισήγηση Προέδρου στην συνεδρίαση του ΔΣ της ΠΟΛ
Συνάδελφοι,
Συνεδριάζουμε σε μια περίοδο πρωτόγνωρων καταστάσεων.
Δεν είναι ξένο τα εργατικά σωματεία να ανοίγουν τα ζητήματα που αφορούν πλευρές που δεν
άπτονται μόνο της εργασιακής κατάστασης.
Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο προμελετημένο έγκλημα στο κολαστήριο της
Μόριας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει συγκλονιστεί από τις εικόνες που είδαμε όλοι.
Μωρά, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, γυναίκες, κοιμούνται στους δρόμους, στα χωράφια, μέχρι
και στα νεκροταφεία.
Λέμε προμελετημένο έγκλημα γιατί η κυβέρνηση έχει πολύ βαριές ευθύνες για την τραγική και
επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί όχι μόνο στη Λέσβο άλλα σε όλα τα νησιά με τη
μετατροπή τους σε σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης και ανοιχτές φυλακές και αποθήκες
ψυχών. Γνώριζαν από την πρώτη στιγμή πως οι άθλιοι και απάνθρωποι καταυλισμοί είναι
ωρολογιακές βόμβες, τόσο για τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες και μετανάστες όσο και για
τους κατοίκους των νησιών. Τα νησιά και η χώρα μας δε θα γίνει φυλακή της ΕΕ.
Επαναφέρουμε τα αιτήματα:


Κλείσιμο όλων των hotspot στα νησιά.



Να δοθεί άσυλο σε όσους προέρχονται από χώρες που είναι εστίες πολέμου, εμφυλίων,
υπό κατοχή ή είναι θύματα αντιδραστικών καθεστώτων και κινδυνεύει η ζωή τους και
βεβαίως πρέπει να εξασφαλιστούν γρήγορες διαδικασίες για τα αιτήματα ασύλου μέσω
πρόσληψης αναγκαίου προσωπικού.



Όσο μένουν οι πρόσφυγες και μετανάστες πρέπει να εξασφαλίζεται ιατρική περίθαλψη,
εμβολιασμοί, πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση, χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ
και με την απαραίτητη στελέχωση όλων των σχετικών υπηρεσιών.

Πρόσφατα διεξάχθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τα γεράκια ήδη ξεκίνησαν να πετούν πάνω από
τη Μεσόγειο. Τα Συνδικάτα δεν αδιαφορούμε για αυτό το τεράστιο θέμα. Μέσα στην κρίση, οι
ιμπεριαλιστές συμπεριφέρονται ως λύκοι πάνω από την λεία. Οι μέρες είναι τέτοιες που
επιβάλλουν να υπάρχει λαϊκή δράση και καταδίκη των ιμπεριαλιστών.
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ ξαναμοιράζουν τα σύνορα, τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα, τους
δρόμους ενέργειας και εμπορευμάτων με το αίμα των λαών. Επιβεβαιώνεται ότι η συμμετοχή
της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς όχι μόνο δεν μπορεί να διασφαλίσει τα
κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά τα υποτάσσει στα επικίνδυνα σχέδια για όφελος των
ενεργειακών και άλλων μονοπωλίων. Η κυβέρνηση έχει βάλει όπως αποκαλύφθηκε την
υπογραφή της σε επικίνδυνες εξελίξεις για την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
Αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη ο λαός είναι να δυναμώσει η πάλη του ενάντια στις
αμερικανονατοικές στρατιωτικές βάσεις με τις οποίες γέμισαν όλη την Ελλάδα η προηγούμενη
και η σημερινή κυβέρνηση, για απεμπλοκή της χώρας από όλες τις ιμπεριαλιστικές αποστολές,
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για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ. Καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα
κατοχυρώνουν.

Βρισκόμαστε εν μέσω του δεύτερου κρούσματος της πανδημίας του κορωνοϊού που ήρθε
νωρίτερα από ότι προέβλεπαν οι επιστήμονες. Η ανησυχία που υπάρχει για τη νέα έξαρση της
πανδημίας πρέπει να σημάνει εδώ και τώρα συναγερμό, διεκδίκηση για άμεσα μέτρα για την
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας αλλά και για την προστασία των εργαζομένων
μέσα στους εργασιακούς χώρους, των παιδιών μας στους χώρους εκπαίδευσης, των
ηλικιωμένων στους οίκους ευγηρίας.
Η έξαρση των κρουσμάτων δεν είναι αποτέλεσμα της ατομικής ανευθυνότητας όπως μας
παρουσιάζει η κυβέρνηση. Είναι το αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων που έκαναν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα κουρελόχαρτα για χάρη των κερδών των μεγάλων ξενοδοχειακών
μονάδων, των μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων και των μεγάλων επιχειρήσεων.
Τις τελευταίες ώρες η μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων που προέρχονται από χώρους απέδειξε
περίτρανα αυτό που καταγγέλλουμε από την αρχή της πανδημίας. Ότι οι πρώτοι χώροι
διασποράς του ιού είναι οι εργασιακοί χώροι και τα μέσα μεταφοράς όπου δε λαμβάνεται
κανέναν μέτρο προστασίας των εργαζομένων, εκεί που τα υγειονομικά πρωτόκολλα
σταματάνε στις πύλες των εταιριών. Εκεί που δε γίνεται κανένας έλεγχος και όταν γίνεται αυτός
πραγματοποιείται κάτω από πιέσεις και καταγγελίες. Εκεί που δε γίνονται μαζικά τεστ και τα
όποια μέτρα της κυβέρνησης που παίρνει τάχα για την πανδημία είναι για να δώσουν ώθηση
στην παραπέρα αυθαιρεσία της εργοδοσίας. Τα κρούσματα στα εργοστάσια έχουν όνομα:
Κυβέρνηση, εργοδοσία και υπουργείο Εργασίας.
Αυτές τις μέρες που τα πρωτόκολλα υγείας είναι αόρατα σε μια σειρά εργασιακούς χώρους,
είναι ορατή η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, στους μισθούς, στο ωράριο,
συνολικά στις συμβάσεις. Όλους αυτούς τους μήνες η πλειοψηφία ανεβαίνει έναν πραγματικό
Γολγοθά. Οι χιλιάδες απολύσεις παρά τα ευχολόγια και τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για την
τάχα προστασία των εργαζόμενων οδήγησαν χιλιάδες εργαζόμενους να μείνουν χωρίς
δουλειά και χωρίς εισόδημα. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων και
αυτοαπασχολούμενων κλήθηκε να επιβιώσει με ψίχουλα, για όλη αυτή τη χρονική περίοδο.
Χιλιάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται στο καθεστώς αναστολής σύμβασης, περιμένουν για
πολύ καιρό και ετεροχρονισμένα να πάρουν 534 ευρώ ποσό που καλύπτει μέρος του μισθού
προηγούμενων μηνών. Όμως τα χρέη είναι μηνιαία, οι ανάγκες τρέχουν καθημερινά και σε
αυτά δεν υπάρχει αναστολή.
Τι συμβαίνει στους χώρους δουλείας-Τι κάναμε
Στην περίοδο Μάρτιο-Αύγουστο είχαμε μεγάλα προβλήματα στον κλάδο. Πέρα από αυτά που
ίσχυαν για όλους (αναστολές, εκ περιτροπής, ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής αρκετές φορές)
είχαμε έναν τεράστιο όγκο δουλειάς που έπεσε στις πλάτες των λογιστών με τις διάφορες ΠΝΠ,
εγκυκλίους, ερμηνευτικές που έπρεπε να διαβάσουμε, να κατανοήσουμε, να υλοποιήσουμε
ενώ ταυτόχρονα άλλαζαν, τις έπαιρναν πίσω, έφερναν νέες και όλα αυτά δίπλα στον έτσι κι
αλλιώς μεγάλο όγκο δουλειάς της περιόδου. Οι ατελείωτες ώρες δεν συνοδεύονταν από
αύξηση στο μισθό, αλλά πολλές φορές από μειώσεις με αναστολές με ταυτόχρονη δουλειά
και το πολύ να δοθούν κάποια μαύρα.
Στις μεγάλες εταιρίες του κλάδου και στα λογιστήρια μεγάλων εταιριών χρησιμοποιήθηκε το
μέτρο της τηλεργασίας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βγάλαμε ανακοίνωση για την συνέπειες της
τηλεργασίας στην ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Απαιτήσαμε να διαρκέσει μόνο
για το απολύτως απαραίτητο διάστημα, να μην νομοθετηθεί ως δυνατότητα ύπαρξης
σταθερά και να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό οι εργαζόμενοι στην εργασία τους αφού
βέβαια εξασφαλιστούν όλοι οι απαραίτητοι όροι (αποστάσεις, συχνές απολυμάνσεις, ΜΑΠ
κα.)
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Η ΠΟΛ από την πρώτη στιγμή έδρασε. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις 2 Απριλίου καλέσαμε
μαζί με άλλους επιστημονικούς κλάδους σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Εργασίας από
κοινού εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι για τα αιτήματα του κλάδου. Στην συνέχεια
κάναμε εκ νέου παρέμβαση της ΠΟΛ στο Υπ. Εργασίας όπου συναντηθήκαμε με τον ΕΓ του
υπουργείου. Στα τέλη Ιουνίου σύσκεψη της ΕΛΕΠΑ μαζί με άλλα σωματεία για την τηλεργασία
μπροστά στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση της ΝΔ, και υπάρχει και
σχετικό ψήφισμα κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων όπου επιδιώκουμε να
αξιοποιήσουμε στους χώρους που αφορά άμεσα το θέμα. Να θυμίσουμε ότι με την
παρέμβαση μας στο πλαίσιο του αγώνα για κλαδική ΣΣΕ καταφέραμε να δίνεται έστω η ειδική
άδεια λοχείας (6μηνο ΟΑΕΔ) σε όλες τις ασφαλισμένες στο ΣΟΕΛ (ταμείο ασφάλισης
ελεγκτών) που μέχρι τώρα δεν δινόταν ποτέ. Είναι μια κατάκτηση που αφορά μεγάλο αριθμό
συναδελφισσών σε αυτές τις εταιρίες πανελλαδικά.
Συμμετείχαμε στις πανελλαδικές μέρες δράσης για την Υγεία (7/4), τους εργαζόμενους σε
supermarket (15/4), για όλους τους κλάδους (28/4). Συμμετείχαμε στις συγκλονιστικές
Πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις. Βγήκαν βίντεο. Παρεμβήκαμε σε πολλούς χώρους δουλείας
κυρίως με αφορμή αναγκαστικές άδειες, εκ περιτροπής κλπ. Είχαμε πολύ πλούσια δράση.
Στηρίξαμε τις κινητοποιήσεις της 17/6, 2/7 και 3/7 σε συνεργασία με τους α/α λογιστές και
βάλαμε μπροστά τα εργατικά αιτήματα. Βγήκαν ανακοινώσεις και Έγιναν παρεμβάσεις σε
χώρους δουλειάς σε όλες τις πόλεις. Αναδείξαμε ότι η κρίση είναι καπιταλιστική και όχι του
κορωνοϊού όπως πολλοί λένε αντιεπιστημονικά. Αναδείξαμε τον χαρακτήρα των αλλαγών στο
πλαίσιο του ψηφιακού κράτους (βλέπε και ηλ. βιβλία). Δηλαδή ως έναν αναγκαίο
εκσυγχρονισμό που επειδή ακριβώς υλοποιείται στο καπιταλιστικό σύστημα την πληρώνουν οι
εργαζόμενοι και α/α με εντατική και ατελείωτη δουλειά, αλλά και που θα συγκεντρώσει ακόμα
περισσότερο στους «μεγάλους» την δουλειά. Χαρακτηριστική ήταν η στάση της ηγεσίας της
ΠΟΦΕΕ και του ΟΕΕ που είναι οι καλύτεροι πλασιέ όλων των αντιλαϊκών μέτρων (δήλωση
Κόλλια για πολύ θετικό πολυνομοσχέδιο κ.α.) που όχι απλά δεν οργάνωσαν καμία
κινητοποίηση, ούτε συμμετείχαν, αλλά την ίδια μέρα δημιουργούσαν κοινές επιτροπές με το
υπουργείο στηρίζοντας τα μέτρα με το μόνο που ψέλλιζαν να είναι η όποια αναγκαία
παράταση.
Θεωρούμε ότι η στάση της ΠΟΛ ήταν πολύ σημαντική σε αυτή την περίοδο. Ανέδειξε τον
πραγματικό ορατό εχθρό. Συνδύασε όλες τις διεκδικήσεις (ωράριο, εντατικοποίηση, εισόδημα,
600€ για μπλοκάκηδες, όγκος δουλειάς) με την ανάγκη ύπαρξης ΣΣΕ στον κλάδο. Συνέδεσε τον
αγώνα για δημόσια δωρεάν σύστημα υγειάς, κοινωνικής ασφάλισης με τα αιτήματα του
κλάδου. Έβαλε μπροστά το ζήτημα των αδειών, της μητρότητας, της καραντίνας, των μέτρων
πρόληψης.
Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο ικανοί στο να επικοινωνούμε την δράση
μας. Να κάνουμε σημαία τα κεκτημένα του κάθε σωματείου ώστε να σπάει η λογική του τίποτα
δεν γίνεται. Να μπαίνουμε άφοβα και με αίσθημα πρωτοβουλίας σε κάθε αγωνιστικό σκίρτημα
ακόμα και αν δεν συμφωνούμε σε όλα με την τοποθέτησή του, και να βάζουμε θαρρετά τα
δικά μας αιτήματα, να προσπαθούμε να πείσουμε, να τραβούμε τις υγιείς δυνάμεις μαζί μας,
να τους γράφουμε στα σωματεία. Η δουλειά που έγινε σε κάποιες πόλεις για την παραπάνω
κινητοποίηση μας έδωσε πείρα.
Τι έχουμε μπροστά μας
Με το πολυνομοσχέδιο κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία σχεδιάζουν από κοινού τη
μονιμοποίηση των έκτακτων μέτρων για την επόμενη μέρα. Φτάνουν στο σημείο να φέρουν
διάταξη για να τιμωρούν τους εργαζόμενους που μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα και να
τους φορτώνουν ώρες απλήρωτης εργασίας αναδρομικά, συζητούν για τσεκούρωμα του
δώρου Χριστουγέννων όταν υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που με τις ευλογίες της
κυβέρνησης δεν πήραν το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας.
Σοβαρή επίσης εξέλιξη είναι οι αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα, όπου προβλέπει μεταξύ
άλλων ότι τα φυσικά πρόσωπα θα πτωχεύουν και με τη βούλα του νόμου, ώστε κράτος,
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τράπεζες και επιχειρηματικοί όμιλοι να προχωρούν στην πλήρη ρευστοποίηση της περιουσίας
του «οφειλέτη», αφήνοντάς του μόνο ορισμένα ψίχουλα που θα καλύπτουν τις «εύλογες
δαπάνες διαβίωσης», με μόνιμη την απειλή της οριστικής έξωσης. Αποδεικνύεται πως σταθερή
επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να μεταφέρει τα βάρη απευθείας στις πλάτες των εργαζομένων,
απαλλάσσοντας πλήρως την εργοδοσία και κράτος από οποιοδήποτε «κόστος».
Όσον αφορά τον άθλιο νόμο για τις διαδηλώσεις που ξεκινάει η κυβέρνηση να τον εφαρμόζει
αυτές τις μέρες. Αποδεικνύεται πολύ γρήγορα πως ο νόμος δεν ήταν για τις μικρές ομάδες
ταραχοποιών όπως έλεγε, για την κίνηση στους δρόμους και τάχα για το κυκλοφοριακό χάος
και άλλα τέτοια ψέματα της κυβέρνησης και του Χρυσοχοΐδη με τα οποία γέμισαν όλα τα ΜΜΕ
το προηγούμενο διάστημα. Ο νόμος ήταν για τα συνδικάτα. Οι πρώτοι που πήραν το
μπουγιουρντί του χωροφύλακα ήταν οι «ήρωες» της Ομοσπονδίας των νοσοκομειακών
γιατρών. Η δεύτερη ήταν η Ομοσπονδία γονέων και η τρίτη η Ομοσπονδία Θεάματος. Οι
εργαζόμενοι τους έδωσαν ήδη το μήνυμα. Η φράση “θα μείνει στα χαρτιά” έγινε πράξη με τη
μαζική συμμετοχή και αντίδραση των εργαζομένων και τις 3 φορές, όπως θα γίνει και στο
μεγάλο μας συλλαλητήριο. Καλούμε τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους πιο αποφασιστικά
να κάνουν κουρέλι αυτόν τον άθλιο, χουντικής έμπνευσης νόμο.
Η περίοδος που περνάμε είναι κρίσιμη. Δεν πρέπει να αποδεχτούμε παθητικά και μοιρολατρικά
να πληρώσει η εργατική τάξη ξανά την κρίση τους.
Η πολιτική που ακολουθούν είναι βαθιά ταξική. Στο φόντο των έκτακτων μέτρων λόγω
πανδημίας και εν όψει της νέας καπιταλιστικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε το
Προσωρινό πλαίσιο στήριξής. Το Προσωρινό πλαίσιο είναι αποτελεί στην ουσία ένα πλαίσιο
κρατικών ενισχύσεων (ενίσχυση ρευστότητας ) με στόχο τη θωράκιση των επιχειρήσεων και
την υποβοήθηση της επιστροφής τους σε ρυθμούς κερδοφορίας και περιλαμβάνει 5 είδη
ενισχύσεων: 1) άμεσες επιχορηγήσεις, επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και
προκαταβολές, 2) κρατικές εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια επιχειρήσεων, 3) επιδοτούμενα
δημόσια δάνεια σε επιχειρήσεις, 4) διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν τις κρατικές
ενισχύσεις στην οικονομία, 5) βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Οι πόροι
θα προέλθουν από τους κρατικούς προϋπολογισμούς.
Με βάση το Προσωρινό πλαίσιο, η κυβέρνηση, από την αρχή της πανδημίας, ανακοίνωσε ένα
πλέγμα μέτρων: κρατικές ενισχύσεις, δάνεια ως κεφάλαια κίνησης με επιδότηση επιτοκίου από
τα Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αναστολή
φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ και ρυθμίσεων), εκπτώσεις 25% για την εμπρόθεσμη
καταβολής τους, επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων κλπ. Στα παραπάνω να
προσθέσουμε και το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Στην ουσία είναι ένα κρατικό
δάνειο με χαμηλό επιτόκιο (0,94%), με διάρκεια 5 έτη (τα 2 πρώτα χρόνια έχουν περίοδο
χάριτος) και το ποσό του δανείου, ολόκληρου η εν μέρει, θα επιστραφεί σε 40 ισόποσες
δόσεις. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη και δύναται να
επιστραφεί ένα μέρος της. Τα μέτρα αυτά, τα οποία προβλήθηκαν ως οριζόντια μέτρα που
αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, αφορούν κύρια τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους,
καθώς και ορισμένες πιο δυναμικές μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
συγκεκριμένους κλάδους, οι οποίες ανεξάρτητα από τη μείωση του τζίρου τους ή όχι, έχουν
πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω προγράμματα.
Χρήμα στους ομίλους, ατομική ευθύνη και χτύπημα δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους.
Επιδιώκουν αξιοποιώντας την πανδημία να περάσουν με το έτσι θέλω τη λογική: Θα σε
χρησιμοποιώ όταν θέλω, όπως θέλω, όπου θέλω, όσο θέλω και θα σε πληρώνω όπως και
όποτε θέλω. Το συγκεκριμένο μοντέλο άλλωστε το ενισχύει και η μορφή της τηλεργασίας.
Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα δεν είναι έκτακτα, δεν ήρθαν για την πανδημία. Ήταν έτοιμα στα
συρτάρια για να ψηφιστούν και τα θέλουν για να μείνουν και να προστεθούν στα
προηγούμενα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε!
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Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλα τα σωματεία του κλάδου, σε κάθε συνδικαλιστή, σε όλους τους
εργαζόμενους. Όλοι μαζί στον αγώνα για το μεροκάματο, το μισθό, το ωράριο, την
ασφάλιση, τις συντάξεις, τα ζητήματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Δεν πρέπει
να αποδεχτούμε οι νέοι άνθρωποι να ζήσουν το Μεσαίωνα που ετοιμάζουν χωρίς ωράρια,
ΣΣΕ, ασφάλιση, άδεια, δικαιώματα. Οργανώνουμε πάλη μαζική, διεκδικητική, ταξική. Αγώνα
ανατροπής και προοπτικής.
Τα προηγούμενα χρόνια και πριν την πανδημία, συναντηθήκαμε στον αγώνα για να βγάλουμε
τα συνδικάτα από την θηλιά του εργατοπατερισμού. Μαζί δώσαμε μάχες στα συνέδρια των
Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και στα συνέδρια της ΓΣΕΕ. Για να απαλλαγούμε από την
γραμμή του συμβιβασμού, της ταξικής συνεργασίας, της υποταγής στα επιχειρηματικά
συμφέροντα που είναι γραμμή ήττας για τους εργαζόμενους και το εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα. Για να απαλλαγούμε από όλους αυτούς που φώναζαν δυνατά «ΝΑΙ» σε όλα τα
μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα, που έβαζαν πλάτη για να πληρώσουν οι εργαζόμενοι την
κρίση της πλουτοκρατίας. Για να απαλλαγούμε από όλους αυτούς που χειροκροτούσαν την
κυβέρνηση όταν ψήφιζε το νόμο για την απαγόρευση και το χτύπημα των διαδηλώσεων.
Όλοι αυτοί όχι μόνο στηρίζουν την βαρβαρότητα της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά μπαίνουν
μπροστά για την υλοποίηση της. Εξαργυρώνουν τα γραμμάτια στη κυβέρνηση και διάφορους
μηχανισμούς, που τους στήριξαν πλήρως και με τις δυνάμεις καταστολής για να βρίσκονται
πάλι στις καλοταϊσμένες καρέκλες τους. Τους χρειάζονται για να τους βγάζουν τη βρώμικη
δουλειά. Όλοι αυτοί αποδεικνύονται ισχυρό εμπόδιο στην οργάνωση και τον αγώνα των
εργαζομένων.
Όμως το ΠΑΜΕ συγκροτήθηκε σε μέτωπο συσπείρωσης, Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων,
συνδικάτων και συνδικαλιστών πριν από 20 χρόνια. Η ΠΟΛ ως ιδρυτικό μέλος του συμμετέχει
γιατί πιστέψαμε και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε νέα πνοή στην
συλλογική οργάνωση των εργαζομένων, στα συνδικάτα και το συνδικαλιστικό εργατικό
κίνημα, να ταράξαμε τα λιμνάζοντα νερά, να απαλλάξουμε τα συνδικάτα από το θανάσιμο
εναγκαλισμό της εργοδοσίας και του κράτους.
Ήρθε η ώρα να κάνουμε βήματα μπροστά, γιατί γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος με την εργοδοσία
το κράτος της και τους μηχανισμούς του, όσες μορφές και αν αλλάζει είναι σκληρός και
δύσκολος. Αλλαγή στην κατάσταση του εργατικού κινήματος δεν μπορεί να γίνει χωρίς να
θίγονται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, χωρίς να αμφισβητήσουμε την
κυριαρχία της ΕΕ, χωρίς σύγκρουση με τις αντιλαϊκές πολιτικές, με την εργοδοσία και τους
μηχανισμούς της, χωρίς ίδρυση νέων σωματείων, χωρίς επαναλειτουργία αδρανών
σωματείων. Ο αγώνας για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος αποκτά
σήμερα εξαιρετική σημασία και πρέπει να αφυπνίσει κάθε τίμιο εργάτη και συνδικαλιστή και
ειδικά μπροστά στα νέα εμπόδια που επιχειρούν να ορθώσουν η εργοδοσία και η κυβέρνηση,
το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.
Από τις συζητήσεις μας στους χώρους δουλειάς φαίνεται πως μεγαλώνει η δυσαρέσκεια για
την κυβέρνηση της ΝΔ πχ για την διαχείριση της πανδημίας, άνοιγμα τουρισμού, σχολεία.
Ενώ στην αρχή της πανδημίας, ένας κόσμος εκτιμούσε ως θετική τη στάση της κυβέρνησης
«στα δύσκολα», βλέποντας τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής και την ζωή του να
χειροτερεύει, προβληματίζεται. Όμως, αυτή η άρση εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση δεν έχει
νόημα και αποτέλεσμα όταν εγκλωβίζεται σε διάφορες αντιδραστικές αντιεπιστημονικές
θεωρίες συνωμοσίας, όταν στρέφεται ενάντια στην ίδια την προστασία της λαϊκής υγείας. Που
βολεύουν και την κυβέρνηση για να ταυτίσει τη διεκδίκηση και τη φυσιολογική ανησυχία με την
οπισθοδρόμηση. Δηλαδή να περάσει αυτό που λένε «όποιος δεν είναι με την κυβέρνηση» είναι
αντιδραστικός τσουβαλιάζοντας τις αντιδραστικές θεωρίες με τον υγιή και λογικό
προβληματισμό για την αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας. Αντίθετα, έχει νόημα όταν γίνεται
δυσπιστία και έλλειψη εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, στο κράτος και τα άλλα κόμματα του
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κεφαλαίου που η πολιτική τους συνθλίβει τις ανάγκες του λαού στη λογική του «κόστουςοφέλους» για το κεφάλαιο. Έχει νόημα και αποτέλεσμα όταν κατατίθεται στη ζωντανή
λειτουργία των σωματείων, στην οργάνωση της πάλης για άμεσα μέτρα ανακούφισης.
Άλλωστε και στα σωματεία υπήρξαν μικρές και μεγάλες νίκες σε μικρούς και μεγάλους χώρους
δουλειάς που πρέπει να αξιοποιηθούν για να γεμίσουν αισιοδοξία τους εργαζόμενους αλλά
και εμπιστοσύνη στην οργανωμένη πάλη. Εξίσου σημαντικό όμως εκτός των κατακτήσεων
είναι ότι ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι έστησαν αυτί, προβληματίστηκαν, ήρθαν σε επαφή
με το σωματείο.
Να πάμε λοιπόν πιο θαρρετά και ολόπλευρα σε όλους αυτούς τους συναδέλφους που έχουμε
συζητήσει το προηγούμενο διάστημα. Ιδιαίτερα τώρα που φαίνεται πως υπάρχει μεγαλύτερη
διάθεση για κουβέντα με αφορμή και τις εξελίξεις πχ πανδημία, η ελληνοτουρκικά, σχολεία, με
ολοκληρωμένη ανάδειξη των ζητημάτων. Πχ μπροστά στο άνοιγμα των σχολείων υπήρξε
πολύς προβληματισμός στους συναδέλφους μας γονείς. Το ζήτημα όμως είναι πως αυτός ο
προβληματισμός δεν μένει σε μια ατέρμονη συζήτηση μάσκα στα παιδιά μου ή όχι, αλλά πως
ανοίγουμε το ζήτημα ολοκληρωμένα, το ότι η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε κανένα από τα
μέτρα που πρότειναν οι σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικών, δεν έκανε και δεν κάνει μαζικές
προσλήψεις εκπαιδευτικών, δεν βελτίωσε τις υποδομές στα σχολεία ούτε δημιούργησε νέες,
πως δένεται συνολικά με τη επίθεση που δέχεται στην δουλειά του κλπ.
Για την πιο στοχευόμενη παρέμβασή μας, είναι βασικό να έχουμε καλή εικόνα από χώρους
δουλειάς. Καταρχάς να κάνουμε προσπάθεια να είμαστε στους χώρους, να βρούμε τον
κόσμο και εκτός δουλειάς και να κρατάμε επαφή να μην χανόμαστε επειδή δουλεύουμε από
το σπίτι, ή επειδή δουλεύουμε πολλές ώρες. Να σταθεροποιηθούν οι εξορμήσεις σε χώρους
που συγκεντρώνονται πολλοί συνάδελφοι.
Να συντονίσουμε την κοινή δράση στις πόλεις με τους αυτοαπασχολούμενους που βιώνουν
την ίδια κατάσταση με τους εργαζόμενους, την διαμόρφωση προϋποθέσεων για την
κοινωνική συμμαχία των λαϊκών δυνάμεων.
Θα χρειαστεί να απασχολήσει το κάθε σωματείο πώς θα μαζικοποιηθεί, πώς θα έχει
δραστηριότητα που ακουμπάει και φτάνει στα μέλη του, πως βάζει στη μάχη νέες δυνάμεις.
Πώς θα μαζικοποιηθούν οι συλλογικές διαδικασίες των συνδικάτων. Πώς περισσότεροι
εργαζόμενοι θα λένε γνώμη, θα αποφασίζουν, θα αντιπαλεύουν το συμβιβασμό. Πώς θα
αγκαλιάσουν τα συνδικάτα τη μεγάλη μάζα των ανοργάνωτων νέων με τις απαράδεκτες
εργασιακές σχέσεις, και τους μισθούς πείνας. Πώς θα γίνει κομμάτι των συνδικάτων ο
τεράστιος όγκος των ανέργων. Πώς θα ενώσουμε τους εργαζόμενους, ενάντια στον
ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον εθνικισμό, την εργοδοτική τρομοκρατία και την κρατική
καταστολή. Μας βοηθούν οι συσκέψεις με μέλη του σωματείου καθώς και με δυνάμεις α/α.
-Η ΠΟΛ προσπαθεί να ενισχύει την δράση των σωματείων με τα υλικά της. Θα χρειαστεί να
επιμείνουμε περισσότερο στην πραγματική βοήθεια στα σωματεία με θεματικές ανακοινώσεις,
πείρα, αλλά και την φυσική μας παρουσία. Επίσης βοηθάει όταν οι ανακοινώσεις των
σωματείων καθώς και η δράση τους φτάνει έγκαιρα στην ΠΟΛ (μέσω mail, τηλεφώνου κλπ)
ώστε άμεσα να μπορούμε να βοηθούμε, να ενισχύουμε την αυτοτελή δράση των σωματείων
μας.
-Έχουμε βάλει στόχο για στενότερη επαφή με τα σωματεία μέλη μας. Κρίνουμε ότι πρέπει να
επιμείνουμε στον στόχο που βάλαμε στο Συνέδριό μας, παίρνοντας υπόψη την κατάσταση.
Προτείνεται σε πρώτο στάδιο να βγει πρόγραμμα επίσκεψης στα σωματεία
-Τον Δεκέμβριο είναι το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΛ. Αυτή την στιγμή τα πράγματα είναι ρευστά
και αλλάζουν. Σκοπός μας είναι να προχωρήσουμε κανονικά στον προγραμματισμό μας
πάντα έχοντας στο νου το ενδεχόμενο παράτασης αναλόγως και με την κατάσταση.
-Αυτή την στιγμή πρέπει να βάλουμε μπροστά τις διεκδικήσεις για την Υγεία και όσες
προεκτάσεις έχει στα εργασιακά και άλλα δικαιώματα πχ άδειες, τηλεργασία, μέτρα προστασία
κλπ. Να ενταχθούν διεκδικήσεις και στο σχέδιο ΣΣΕ.
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-Έχουμε συζητήσει επίσης την ανάγκη εκσυγχρονισμού του καταστατικού της ΠΟΛ στο πλαίσιο
της κλαδικής οργάνωσης που βάζουμε μπροστά.
-Προχωράμε σε παρεμβάσεις στους μεγάλους εργοδότες του κλάδου καθώς και στο ΣΟΕΛ
για ύπαρξη και τήρηση μέτρων προστασίας, για επαναλαμβανόμενα τεστ στους
εργαζόμενους, για ύπαρξη κατάλληλων χώρων εργασίας, για ύπαρξη πρωτοκόλλου
αντιμετώπισης κρουσμάτων εργαζομένων, για ενημέρωση όλων των εργαζόμενων στις
εταιρίες για τυχόν κρούσματα. Καλούμε τα σωματεία να προχωρήσουν σε ανάλογες
παρεμβάσεις σε μαζικούς χώρους εργασίας κατά τόπους.
-Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί για συλλαλητήριο στις 13/10
στην Αθήνα κόντρα στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στηρίζουμε αντίστοιχες
παρεμβάσεις και στις άλλες πόλεις που πιθανόν να οργανωθούν.
-Τέλος, την Τετάρτη 7 Οκτώβριου αναμένεται η τελική απόφαση της δίκης της Χ.Α. Μια δίκη που
κράτησε 6 χρόνια με σοβαρές ευθύνες των εκάστοτε κυβερνήσεων για την καθυστέρηση. Η
εγκληματική ναζιστική οργάνωση της ΧΑ έδρασε και δρα ως το μακρύ χέρι του κεφαλαίου για
να χτυπήσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Ο εγκληματικός της ρόλος πηγάζει από την
φασιστική ιδεολογία της. Η ΠΟΛ από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει την καταδίκη της σε αυτή
τη εγκληματική οργάνωση και γενικά στον φασιστικό χώρο (όσα ονόματα και να αλλάζουν)
και έχει αναδείξει ότι είναι τα μαντρόσκυλα των αφεντικών απέναντι στην πρωτοπορία των
εργαζόμενων και το ταξικό κίνημα. Οι δολοφονίες του Π. Φύσσα, του Σ. Λουκμάν, οι επιθέσεις
σε πρωτοπόρους αγωνιστές του ΠΑΜΕ, στους Αιγύπτιους Αλιεργάτες, σε άλλους αγωνιστές
είναι ενδεικτικές της δράσης της. Στηρίζουμε την συγκέντρωση εργαζόμενων, σωματείων και
φορέων στις 10πμ στο μετρό Αμπελόκηποι την μέρα που ανακοινώνεται η απόφαση. Για τον
λόγο αυτό η ΠΟΛ προκηρύσσει Παναττική Στάση Εργασίας την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου για τους
εργαζόμενους του κλάδου μας, ώστε να διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο την συμμετοχή τους
στην συγκέντρωση. Ζητούμε να παρθεί καταδικαστική απόφαση και όλοι οι φασίστες να
βρεθούν στην φυλακή. Καλούμε όλα τα σωματεία να προχωρήσουμε σε έκδοση
ανακοινώσεων καταδίκης της ΧΑ και στήριξης της καταδίκης της. Καλούμε τους συναδέλφους
της Αττικής να συμμετάσχουν μαζικά στην στάση εργασίας και να βρεθούν στην
συγκέντρωση.
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