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Τα ταξικά σωµατεία του κλάδου στη 
µάχη για την επιτυχία της απεργίας 

Τα	 ΔΣ	 των	 σωματείων	 του	 κλάδου	 συνεδρίασαν	 και	
συζήτησαν	 το	 σχεδιασμό,	 κύρια	 όμως	 την	 ανάγκη	 να	
συνειδητοποιηθεί	 έγκαιρα	 πως	 η	 απάντηση	 στη	
συντονισμένη	 επίθεση	 εργοδοσίας	 και	 κυβέρνησης	
προϋποθέτει	 αντιπαράθεση	 σε	 μια	 σειρά	 ιδεολογήματα	
που	 θέλουν	 να	 αφοπλίσουν	 το	 ταξικό	 συνδικαλιστικό	
κίνημα,	 να	 βάλουν	 φρένο	 σε	 κάθε	 αντίσταση	 στα	 νέα	
μέτρα.	 Τα	 απεργιακά	 μπλοκ	 των	 σωματείων	 του	 κλάδου	
σε	Αθήνα,	Θεσσαλονίκη,	 Κέρκυρα	ήταν	μαζικά,	 μαχητικά,	
με	παλμό,	αφήνοντας	παρακαταθήκη	για	τη	συνέχεια.		
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Πανελλαδική 
Πανεργατική  
Απεργία 12/11/15 

Η	 συμβολή	 του	 ΠΑΜΕ	 στην	
οργάνωση	 της	 απεργίας	 και	 η	
μαζικότητα	 των	 απεργιακών	
σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ν	 π ο υ	
οργανώθηκαν	σε	περισσότερες	
από	 70	 πόλεις,	 αναγνωρίζεται	
ευρύτερα	 από	 όλους	 τους	
εργαζόμενους	 και	 δημιουργεί	
προϋποθέσεις	 για	 κλιμάκωση.	
Μεγαλειώδης	 ήταν	 και	 η	
απεργιακή	 συγκέντρωση	 του	
ΠΑΜΕ	στην	Αθήνα,	που	έφτασε	
λίγο	 μετά	 τις	 11	 το	 πρωί	 της	
Πέμπτης	 12/11	 στο	 Σύνταγμα	
με	 δυναμική	 και	 μαχητική	
πορεία	 από	 την	 πλατεία	
Ομόνοιας.	

Απεργία και στον 
τουρισµό 

Σ'	αυτή	τη	δύσκολη	απεργιακή	
μάχη	επιβεβαιώθηκε	και	στον	
κλάδο	μας,	ότι	όπου	υπάρχει	
οργάνωση,	όπου	τα	σωματεία	
έχουν	μέλη,	όπου	οι	εργαζόμενοι	
διατηρούν	ζωντανούς	δεσμούς	με	
τη	συνδικαλιστική	τους	
οργάνωση,	όπου	παρεμβαίνει	μια	
σωματειακή	Επιτροπή,	μια	
απεργιακή	Επιτροπή,	ακόμα	κι	
εκεί	όπου	δρα	έστω	και	ένας	
αποφασισμένος	εργάτης,	τα	
αποτελέσματα	είναι καλύτερα,	
τόσο	στη	συμμετοχή	στην	
απεργία,	όσο	και	στην	απεργιακή	
συγκέντρωση.
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Η	 μεγαλοεργοδοσία	 είχε	 προετοιμαστεί	 προκειμένου	 να	
αντιμετωπίσει	 το	 ενδεχόμενο	 να	 αυξηθούν	 οι	 αγωνιστικές	
διαθέσεις	 και	 να	 εκφραστούν	 στην	 απεργία.	 Η	 μη	 ανανέωση	
συμβάσεων	 σε	 μια	 σειρά	 ξενοδοχεία,	 έστειλε	 στην	 ανεργία	
εκατοντάδες	 εργαζόμενους	 και	 όξυνε	 το	 πρόβλημα	 με	 την	
εντατικοποίηση	 στο	 μόνιμο	 προσωπικό,	 μιας	 και	 ο	 όγκος	 της	
δουλειάς	 δεν	 μειώθηκε	 αντίστοιχα.	 Σε	 ορισμένους	 χώρους	
ασκήθηκε	 τρομοκρατία	 σε	 ελαστικά	 απασχολούμενους	 και	
μόνιμους,	 κι	 έγινε	 προσπάθεια	 τα	 σωματεία	 να	 απαντήσουν	
άμεσα	και	καθοριστικά.	

Η	πλειοψηφία	 της	Ομοσπονδίας,	 ενώ	πήρε	απόφαση	 για	 την	
απεργία	δεν	πήρε	απολύτως	κανένα	μέτρο	για	την	επιτυχία	της.	
Στα	σωματεία	που	πλειοψηφεί	δεν	 έβγαλε	στην	απεργία	ούτε	
τα	ψηφοδέλτια	της	και	σε	ορισμένα	από	αυτά	ούτε	τα	ΔΣ.	

Στον	αντίποδα	οι	δυνάμεις	του	ΠΑΜΕ	περιφρουρούσαν	από	το	
πρωί	 την	 απεργία	 σε	 ξενοδοχεία	 συνεχούς	 λειτουργίας,	 ενώ	
στον	 επ ισ ιτ ισμό	 έγ ιναν	 περ ιοδε ίες	 πρ ιν	 από	 τ ι ς	
προσυγκεντρώσεις.	

Πατώντας	 πάνω	 στην	 θετική	 και	 ελπιδοφόρα	 εικόνα	 που	
άφησε	 η	 απεργία,	 χρειάζεται	 τώρα	 σχέδιο	 συνέχειας	 και	
κλιμάκωσης	 στον	 κλάδο,	 σε	 κάθε	 χώρο	 δουλειάς.	 Οι	
ανατροπές	 στην	 Κοινωνική	 Ασφάλιση	 είναι	 αιτία	 πολέμου	 και	
τα	 μέτρα	 που	 θα	 φέρουν	 για	 το	 Ασφαλιστικό	 πρέπει	 να	
απαντηθούν	με	νέα	γενική	απεργία	όταν	κατατεθεί	το	σχετικό	
νομοσχέδιο.	

Γι’	αυτό	χρειάζεται	να	συζητήσουμε	γρήγορα	την	εκτίμηση	της	
απεργίας	 και	 της	 όλης	 δουλειάς	 του	 τελευταίου	 διμήνου,	 κάτι	
που	είναι	απαραίτητο	για	την	κλιμάκωση,	αλλά	και	τη	συνέχεια	
των	αγώνων,	κλαδικών	και	τοπικών.		
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Α π ο φ α σ ί σ α µ ε ν α 
αγωνιστούµε γ ια να 
ζήσουµε µε αξιοπρέπεια 
διεκδικώντας: 

1. Υπογραφή	ΣΣΕ	με	βάση	τις	
σύγχρονες	ανάγκες	μας.	

2. Μόνιμη	και	σταθερή	
δουλειά	για	όλους.	

3. 35ωρο,	5θημερο,	7ωρο.	
4. Καθορισμό	καθηκόντων	

και	ελάχιστη	σύνθεση	
προσωπικού.	

5. Κατάργηση	όλων	των	
αντεργατικών	και	
αντιασφαλιστικών	νόμων.	

6. Μέτρα	υγιεινής	και	
ασφάλειας	σε	όλους	τους	
χώρους	δουλειάς.	

7. Επαναφορά	του	τρόπου	
υπολογισμού	του	εφάπαξ	
όπως	ήταν	πριν	από	τις	
μειώσεις.	

8. Επίδομα	ανεργίας	600	
ευρώ	χωρίς	όρους	και	
προϋποθέσεις	για	όλους	
τους	ανέργους.	


