
ΑΓΩΝΗΣΤΗΚΖ ΣΥΝΔΡΓΑΣΗΑ 

Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Όιεο θαη όινη ζηελ απεξγία θαη ηηο δηαδειώζεηο ζηηο 30 Μάε! 

Καλέλαο δελ πξέπεη λα παξαζπξζεί απφ ηα ιφγηα ηεο θπβέξλεζεο πεξί "κεηακλεκνληαθήο" επνρήο, αθνχ 
απηή δε ζα θέξεη θακία αλαθνχθηζε γηα ηνλ εξγαδφκελν ιαφ. Αληίζεηα,  ζα εληζρπζεί ε αληηιατθή επίζεζε κε 
βάζε ηα κλεκφληα επηηήξεζεο ηεο ΕΕ. Είλαη απνθαζηζκέλνη λα πξνζηαηέςνπλ ηα θέξδε ηνπο, ηζαθίδνληαο 
ηα δηθαηψκαηά καο. Έηζη ζα ζηήζνπλ ηελ “αλάπηπμή” ηνπο! 

Η «επηζηξνθή ζηελ νκαιφηεηα» γηα εκάο δελ ζεκαίλεη αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ, θαηάξγεζε ησλ 
αληηιατθψλ - αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ πνπ θαηέθιπζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε δσή καο. Δελ ζεκαίλεη 
επηζηξνθή ησλ κηζζψλ, αλάθηεζε φισλ ησλ εξγαηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ δηαιχζεθαλ 
φια απηά ηα ρξφληα. 

Γη’ απηφ απεξγνχκε, ελψλνληαο ηε θσλή καο κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη 
ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ηνπο θησρνχο αγξφηεο.  

Γηαηί δε ζα ζηακαηήζεη ε ζπλερηδφκελε θνξνινγηθή ιαίιαπα θαη ην ραξάηζσκα φισλ καο, ην πεηζφθνκκα 
ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, νη θαηαζρέζεηο θαη νη πιεηζηεξηαζκνί.  

Γηαηί ε θπβέξλεζε ΣΥΡΗΕΑ, ΝΓ θαη νη δνξπθόξνη ηνπο ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΣΔΒ θαη ηωλ 
κεγάιωλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίιωλ πνπ αληηκεηωπίδνπλ ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ζαλ λέν, 
ζεκαληηθό πεδίν θεξδνθνξίαο, κεηαηξέπνληαο ηελ παηδεία ζε εκπόξεπκα. 

Γηαηί δελ δερφκαζηε ηελ αληηδξαζηηθή, ηηκσξεηηθή «αμηνιφγεζε» γηα λα γίλνπκε ζπλέλνρνη ζηνπο ζηφρνπο 
ηνπο γηα κηα Αλψηαηε Εθπαίδεπζε πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, ζπλδεδεκέλε κε ηηο 
αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη φρη κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. 

Γηαηί απαηηνχκε εδψ θαη ηψξα λα απμεζεί ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζην χςνο 
ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ. 

Γηαηί ζα ζπλερηζηνχλ θαη ζα επεθηαζνχλ νη ειαζηηθέο κνξθέο εξγαζίαο, πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα 
ζηξαηηά νκήξσλ – εξγαδφκελσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

Γηαηί δηεθδηθνχκε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζε πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ, κε κφληκεο θαη ζηαζεξέο ζέζεηο 
εξγαζίαο. Να κνληκνπνηεζνχλ φινη νη ζπκβαζηνχρνη ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη,   

Δελ είλαη ηπραίν πνπ ζηελ πξφζθαηε έθζεζή ηνπ ν ΟΟΣΑ ππνδείθλπε ηελ παξαπέξα αχμεζε ησλ 
πξαγκαηηθψλ εηψλ εξγαζίαο, πνπ ζεκαίλεη λέα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα, φπσο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 
ππνθαηψηαηνπ κηζζνχ (ν νπνίνο κάιηζηα ζα δίλεηαη κε θξηηήξην ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία), αιιά θαη ηελ 
εμαίξεζε επηρεηξήζεσλ απφ ηηο θιαδηθέο Σπκβάζεηο, αλάινγα κε ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 
ηεο. Να πνηα είλαη ε «θνηλσληθή αηδέληα» ηνπ ΟΟΣΑ, γηα ηελ νπνία ηνλ «ιηβαλίδεη» ε θπβέξλεζε ΣΥΡΘΖΑ – 
ΑΝΕΛ! 

Δελ είλαη θαζφινπ ηπραίεο νη «θαηεπζπληήξηεο γξακκέο απαζρφιεζεο ηεο ΕΕ» πνπ θάλνπλ ιφγν γηα 
ζχλδεζε κηζζψλ κε ηελ απνδνηηθφηεηα (βι. «αμηνιφγεζε»), γηα κείσζε ησλ κηζζψλ γηα λ’ απμεζνχλ νη 
ζέζεηο εξγαζίαο. γηα επέθηαζε ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ εξγαζίαο, γηα παξαπέξα ζπξξίθλσζε ησλ 
θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο.  

Απηή είλαη ε "δίθαηε αλάπηπμε" πνπ από θνηλνύ ε θπβέξλεζε, ηα ππόινηπα θόκκαηα ηνπ 
κλεκνλίνπ, αιιά θαη νη εγεζίεο ηωλ ΓΣΔΔ - ΑΓΔΓΥ, ΓΣΔΒΔΔ, ΔΣΔΔ, Δπηκειεηήξηα καδί κε ηνλ ΣΔΒ, 
ηνπο ηξαπεδίηεο πξνπαγαλδίδνπλ! 

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ κπνξνχλ λα ηελ θξχςνπλ φζεο θηέζηεο θαη λα ζηήζνπλ αλά ηελ 
Ειιάδα. Όια ηα αληηιατθά κέηξα πνπ ςήθηζαλ νη πξνεγνχκελνη, ηα εθαξκφδνπλ ζην αθέξαην θαη 
λνκνζεηνχλ αθφκα πεξηζζφηεξα. Η θπβέξλεζε δελ δηζηάδεη αθφκα θαη λα κεηαηξέςεη ηελ Ειιάδα ζε 
νξκεηήξην πνιέκνπ, λα γίλεη ν ζεκαηνθφξνο ηνπ ΝΑΤΟ γηα λα εμππεξεηήζεη ην κνίξαζκα ηνπ ελεξγεηαθνχ 



πινχηνπ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Μαο εκπιέθεη φιν θαη πην βαζηά ζην θνπβάξη ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ 
αληηζέζεσλ, πνπ θέξλνπλ φιν θαη πην θνληά ηνλ πφιεκν. 

Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Θέινπλ λα καο πείζνπλ φηη φ,ηη έγηλε, έγηλε. Όρη κφλν λ’ απνδερηνχκε ηε κίδεξε πξαγκαηηθφηεηα πνπ καο 
επηβάιινπλ απηνί πνπ ζεζαπξίδνπλ ζε βάξνο καο, αιιά κε ζθπκκέλν ην θεθάιη, λ’ απνδερηνχκε θαη λ’ 
αγσληζηνχκε γηα ζηφρνπο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο καο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 
νηθνγελεηψλ καο, λα ζπζηάζνπκε ηα πάληα γηα ηελ αλάθακςε ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. 

Σνβαξνχο ζπκπαξαζηάηεο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα έρνπλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο ζε ΓΣΕΕ - 
ΑΔΕΔΥ. Απηνί έρνπλ δηαιέμεη πιεπξά. Δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο αγσλίεο καο θαη ηηο δηεθδηθήζεηο καο. 
Μαο θαινχλ λα παιέςνπκε γηα ηα αηηήκαηα ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ.  

Γη’ απηφ έζηεζαλ απηή ηελ απαξάδεθηε “θνηλσληθή ζπκκαρία” - γηα λα καο ξίμνπλ ζηάρηε ζηα κάηηα, λα 
βγνπλ απφ ηελ αλππνιεςία θαη ηελ απαμίσζε. Σηηο 30 Μάε θαινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο λα δηαδειψζνπλ 
θαη λα απεξγήζνπλ γηα «ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο», γηα ηελ «πξνζέιθπζε 
θαηλνηφκσλ επελδχζεσλ θαη βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο»! Να δηαδειψζνπλ δειαδή κε 
ηα αηηήκαηα θαη ην πιαίζην ηνπ ΟΟΣΑ, ηνπ ΔΝΤ, ηεο ΕΕ, ηεο ΕΚΤ, ησλ κλεκνλίσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο. Καη 
απηφ ην νλνκάδνπλ "εζληθφ ζρέδην"! 

Κνπβέληα δελ θάλνπλ γηα αλαπιήξσζε ησλ κηζζψλ, ησλ ζπληάμεσλ, ησλ απσιεηψλ εξγαδνκέλσλ θαη 
ζπληαμηνχρσλ, γηα θαηάξγεζε ησλ αληηιατθψλ λφκσλ θαη κέηξσλ. 

Ο ζηφρνο ηνπο είλαη «λα ζηακαηήζνπλ νη εξγαδφκελνη λα ελνρνπνηνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 
ηδησηηθή πξσηνβνπιία, γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ εηαηξηζκφ, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζχκπιεπζε». 
Θέινπλ λα πείζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο φηη έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα κε απηνχο πνπ πξσηνζηαηνχλ ζην 
ηζάθηζκα ησλ δηθαησκάησλ καο! 

Δε καο θάλεη εληχπσζε. Είλαη νη ίδηεο δπλάκεηο πνπ επηρείξεζαλ φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα λα 
επηβάινπλ ζηγή λεθξνηαθείνπ ζηνπ ρψξνπο δνπιεηάο, γηα λα πεξάζνπλ φια ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο θαη 
ηνπ ηξίηνπ κλεκνλίνπ. Γη’ απηφ θαη απηέο νη πιεηνςεθίεο απηέο πξσηνζηάηεζαλ ζηε δηαηήξεζε ησλ 
εμεπηειηζηηθψλ θαηψηαησλ κηζζψλ, γη’ απηφ δελ έβγαιαλ άρλα φηαλ πέξαζε ην λνκνζρέδην πνπ ρηππάεη ηα 
βαξέα θαη αλζπγηεηλά, ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία. Είλαη απηνί πνπ έιεγαλ φηη κε ηελ απεξγία «ηαιαηπσξείηαη 
ν θφζκνο», πηνζεηψληαο έηζη αληηδξαζηηθά επηρεηξήκαηα πνπ εδψ θαη ρξφληα νη θπβεξλήζεηο θαη ε 
εξγνδνζία αμηνπνηνχζαλ. Έθηαζαλ ζην ζεκείν λα κηινχλ γηα ηελ απεξγία ζαλ «μεπεξαζκέλε κνξθή 
πάιεο»! 

Τελ ίδηα ζηηγκή, είλαη νη ίδηνη πνπ αθήλνπλ ζηελ απ’ έμσ ηνπο πξαγκαηηθνχο καο ζπκκάρνπο, φπσο είλαη νη 
ζπκβαζηνχρνη, βάδνληαο δηαρξνληθά εκπφδηα ζηελ έληαμή ηνπο ζηα ζπλδηθαιηζηηθά καο φξγαλα. 

Μπξνζηά νη δηθέο καο αλάγθεο! 

Οη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ θαλέλα ιφγν λα ζηνηρεζνχλ πίζσ απφ απηφ ην απαξάδεθην πιαίζην ηεο 
«θνηλσληθήο ζπκκαρίαο» πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο αλάγθεο καο. Δε ζα βάινπκε ζηελ άθξε ηε δσή 
καο, ηελ αμηνπξέπεηά καο, ην κέιινλ καο, ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο!  Δε ζα θάλνπκε λέεο ζπζίεο!  Δε ζα 
δερηνχκε ηηο ζπλζήθεο δσήο πνπ καο έρνπλ επηβάιιεη! 

Γηα εκάο ηνπο εξγαδόκελνπο έλαο δξόκνο ππάξρεη: Ο δξφκνο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ζπιινγηθήο 
δηεθδίθεζεο! Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πξνυπνζέζεηο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ καο  πξέπεη 
λα ζπζπεηξσζνχκε γχξσ απφ ηα ζσκαηεία καο θαη πξνηάμνπκε ηηο πξαγκαηηθέο καο αλάγθεο, κε θνηλή 
δξάζε θαη ζπκκαρία κε ηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα. Τίπνηα δελ καο ραξίζηεθε, φια κε ζθιεξνχο αγψλεο θαη 
ζπζίεο θαηαθηήζεθαλ.  

Δίλαη ζην ρέξη καο λα αιιάμνπκε ηε δωή καο! Είλαη αλάγθε αθφκα πεξηζζφηεξνη, αθφκα πην 
απνθαζηζηηθά λα πξνεηνηκάζνπκε ηελ απάληεζή καο, λα ραξάμνπκε ην δξφκν ηεο αληεπίζεζεο, λα 
πάξνπκε ηε δσή ζηα ρέξηα καο! 

Σηηο 30 Μάε πξέπεη λα ζηείινπκε ηζρπξό κήλπκα: Ζ αλάπηπμή ζαο ηζαθίδεη ηε δωή καο! 
Αγώλαο - νξγάλωζε θαη αληεπίζεζε ε επηινγή καο! 


