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Ιάλεζμα ζηην εκδήλωζη για ηα 20χρονα ηου ΟΑΛΕ 

ΗΜ ΕΑΠΗ 3 ΑΟΠΘΚΗ 2019, ώρα 6.30μμ 

ΡΞ ΙΚΕΘΡΞ ΓΗΟΕΔΞ ΜΗΑΠ ΗΡ ΡΗΜ ΙΑΘΡΑΠΘΑΜΗ 

ΡΣΜΕΤΘΖΞΣΛΕ ΡΑΘΕΠΑ ΑΝΘΙΑ  

ΓΘΑ ΕΠΓΑΘΙΞ ΙΘΜΗΛΑ ΤΕΘΠΑΦΕΗΛΕΜΞ ΑΟΞ ΕΠΓΞΔΞΡΘΑ ΙΑΘ ΙΠΑΞΡ  

ΓΘΑ ΡΣΜΔΘΙΑΑ ΞΠΓΑΜΦΕΡ ΞΣ ΑΓΦΜΑ  

ΓΘΑ ΗΜ ΙΑΚΣΥΗ ΦΜ ΡΣΓΤΠΞΜΦΜ ΑΜΑΓΙΦΜ ΛΑΡ   

Σελ Σεηάξηε 3 Απξίιε ζπκπιεξώλνληαη 20 ρξόληα από ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεξγαηηθνύ 

Αγσληζηηθνύ Μεηώπνπ. Η δεκηνπξγία ηνπ ήηαλ ε απάληεζε ζηελ παξαζηηηθή δξάζε ηνπ 

εξγνδνηηθνύ θαη θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, όπνπ πξνζαξκνδόηαλ γνξγά ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

κνλνπσιίσλ γηα ηελ ππεξέηεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, ηελ πξνώζεζε ησλ νδεγηώλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο, γηα ην ρηύπεκα ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηελ 

κεηαηξνπή ησλ ζπλδηθάησλ ζε επηρεηξήζεηο, ζπλδηαρεηξηζηέο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, 

ζηνλ θνηλσληθό εηαηξηζκό. 

Απηά ηα 20 ρξόληα, νη αγώλεο, νη παξεκβάζεηο, ηα ζπιιαιεηήξηα, νη απεξγίεο είραλ ηε ζθξαγίδα 

ηνπ ΠΑΜΕ. Ήηαλ κάρεο πνπ ζπζπείξσζαλ ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έβγαηλαλ ζην 

δξόκν γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηε δσή πνπ ηνπο αμίδεη. Σν ζύλζεκα “ρσξίο εζέλα γξαλάδη δελ 

γπξλά, εξγάηε κπνξείο ρσξίο αθεληηθά” κπήθε ζην ζηόκα όισλ ησλ εξγαηώλ θαη εθθξάδεη ηελ 

πξννπηηθή πνπ πξέπεη λα έρεη, ν έηζη θη αιιηώο καθξνρξόληνο ζθιεξόο, αιιά πέξα σο πέξα 

δίθαηνο αγώλαο. 

ήκεξα, ζε ζπλζήθεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, ε εξγνδνζία ζέιεη λα ζσξαθίζεη ηελ 

θεξδνθνξία ηεο. Όηη δηθαηώκαηα θαηαζηξαηήγεζαλ ζε ζπλζήθεο θξίζεο ζέινπλ ζήκεξα λα ηα 

δηεπξύλνπλ. ηήξημή ηνπο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα έρνπλ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, ηελ ΕΕ, ηελ 

εγεζία ηεο ΓΕΕ, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε λόζεο δηαδηθαζίεο θαη ζηε θπζηθή παξνπζία ηεο 

εξγνδνζίαο κέζα ζηηο γξακκέο ηεο. Οη εξγαδόκελνη, όζνη δνπλ κε ηνπο κηζζνύο πείλαο, ηηο 

επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο, ηε δνπιεηά κε εκεξνκελία ιήμεο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ  όηη 

απηή ε βαξβαξόηεηα έρεη ηελ ππνγξαθή ησλ θνκκάησλ πνπ θπβέξλεζαλ (ΝΔ, ΠΑΟΙ, ΤΡΘΖΑ) 

θαη ησλ παξαηάμεσλ ηνπο ζην εξγαηηθό θίλεκα.       

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο ην ΠΑΜΕ θαιεί ηνπο εξγαδόκελνπο λα βάινπλ κπξνζηά ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο θαη όρη ηα θέξδε ησλ ιίγσλ, λα γίλνπλ βήκαηα ζηελ αλαζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ 

θηλήκαηνο, λα καδηθνπνηεζνύλ ηα ζσκαηεία, λα θηηαρηνύλ λέα, λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ησλ 

Δηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ. 

Ιαινύκε θάζε ζσκαηείν, θάζε ηίκην ζπλδηθαιηζηή, λα ζπγθξίλεη ηα 20 ρξόληα ηνπ ΠΑΜΕ κε ηε 

ζηάζε ηεο εγεζίαο ηεο ΓΕΕ. Να μεπεξάζνπλ επηθπιάμεηο θαη λα ελσζνύκε ζην κεγάιν κεηεξίδη 

ηνπ ηαμηθνύ αγώλα πνπ κε θόπν ρηίζακε. 
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