
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
Απαηηνύκε δηθαηώκαηα ζηελ εξγαζία θαη ηε δωή, κε βάζε ηελ επνρή καο, ηηο 

αλάγθεο καο! 
ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΔΡΓΙΑ ΣΙ 24 ΝΟΔΜΒΡΗ! 
πγθέληξωζε ζηηο 10:30 πκ ζηελ Οκόλνηα 

 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 
Σα παδάξηα ηεο ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΛΔΙ κε ην θνπαξηέην γηα ην θιείζηκν ηεο δεύηεξεο 
«αμηνιόγεζεο» έρνπλ κπεη πηα γηα ηα θαιά ζηελ ηειηθή επζεία. 
Παξά ηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηνπο λα ζνιώζνπλ ηα λεξά θαη λα θαιιηεξγήζνπλ θάιπηθεο 
πξνζδνθίεο ζην ιαό, ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη κία: Ο λένο γύξνο επίζεζεο είλαη απνθαζηζκέλνο εδώ 
θαη θαηξό από ηελ θπβέξλεζε, ην θνπαξηέην, ΔΔ θαη ΓΛΣ, ην ΔΒ θαη ηηο άιιεο εξγνδνηηθέο ελώζεηο, 
ηα θόκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην ηξίην κλεκόλην. Δμαπνιύνπλ λέν νδνζηξωηήξα ζε όηη έρεη 
απνκείλεη από εξγαηηθά ιαϊθά δηθαηώκαηα θαη απαηηνύλ ζηωπή λεθξνηαθείνπ από ηνπο 
εξγαδόκελνπο! 
Ο θαηάινγνο είλαη καθξύο.  

 Απειεπζέξσζε απνιύζεσλ θαη αύμεζε ηνπ νξίνπ από ην 5% ζην 10%! Δθαξκνγή ηνπ λ. 
Βεξλαξδάθε γηα απνιύζεηο ζην Γεκόζην γηα όζνπο αμηνινγνύληαη από 0 – 24 (λ. 4369/2016). 

 πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζην Γεκόζην κε παξαπέξα κηζζνινγηθή θαζήισζε, πάγσκα 
κηζζνινγηθώλ θιηκαθίσλ, θαηάξγεζε εθάπαμ, θαηάξγεζε όζσλ επηδνκάησλ έρνπλ απνκείλεη, ζθαγή 
ζηα πξνλνηαθά επηδόκαηα! 
 Παξαπέξα επέθηαζε ησλ επέιηθησλ κνξθώλ απαζρόιεζεο δειαδή ηεο δνπιεηάο ιάζηηρν κε 300 

– 400 επξώ κηζζό! 
 Λέα κείσζε ησλ ζεκεξηλώλ ζπληάμεσλ θαη ησλ  θνηλσληθώλ παξνρώλ,  δειαδή λέα κείσζε ηνπ 

ιεγόκελνπ κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο πνπ έρεη παξαγγείιεη ζηελ θπβέξλεζε ν ΔΒ! 
 Λέα κεγάιε κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ νξίνπ γηα κηζζσηνύο θαη ζπληαμηνύρνπο ζηα 5.000 από 

ηα 8.600 επξώ! 

 «Γηθαίσκα» ζηνπο εξγνδόηεο λα απαληνύλ κε ινθ άνπη  ζηνπο αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 Λένο ζπλδηθαιηζηηθόο λόκνο γηα ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ απαγόξεπζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. 

 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 
Οη ζπλνιηθέο απώιεηεο ζην βηνηηθό καο επίπεδν θζάλνπλ ή πξνζεγγίδνπλ ην 50%! Πάλσ 
από 900.000 εξγαδόκελνη δνπιεύνπλ θαη κέλνπλ απιήξσηνη γηα πνιινύο κήλεο. Οη άλεξγνη είλαη 
κόληκα πάλσ από 1 εθαηνκκύξην. Σν 60% ησλ πξνζιήςεσλ είλαη κε άζιηεο ειαζηηθέο κνξθέο 
απαζρόιεζεο θαη κηζζνύο - ςίρνπια.  
Ζ θαζεκεξηλόηεηα πνπ δνύκε θαη ζηα ηδξύκαηα είλαη γλσζηή: κεηώλεηαη πεξαηηέξσ ε ήδε 
πεηζνθνκκέλε θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε (80% κείσζε είρακε ηα ηειεπηαία 6 ρξόληα), δηαηεξνύληαη θη 
επεθηείλνληαη νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, νη ζπκβάζεηο έξγνπ (κπινθάθηα) ρσξίο δηθαηώκαηα, 
παξαδίδνληαη ππεξεζίεο ζε εξγνιάβνπο. Οη ειιείςεηο ζε δηνηθεηηθό θαη εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό είλαη 
ηεξάζηηεο θαη πξνζπαζνύλ λα ηηο θαιύςνπλ κε κεηαθηλήζεηο από θιάδν ζε θιάδν. Απηήλ ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα δελ ζέιεη λα ηελ αιιάμεη νύηε απηή ε θπβέξλεζε. πκθσλεί θαη πξνσζεί θαηά 
γξάκκα ην «παλεπηζηήκην - επηρείξεζε», πνπ πξνσζνύζαλ θαη νη πξνεγνύκελνη. 
 
Ζ δσή καο θάζε κέξα θάλεη άικαηα πξνο ηα πίζσ γηα λα απμάλνληαη ηα θέξδε θαη ηα πξνλόκηα ησλ 
κνλνπσιηαθώλ νκίισλ. Θέινπλ κε θάζε ηξόπν αθόκα πην θηελά εξγαηηθά ρέξηα. Θέινπλ λα 
θαηαξγήζνπλ όηη έρεη απνκείλεη ζε εξγαηηθό δηθαίσκα θαη απαηηνύλ λα κελ ππάξρνπλ αληηδξάζεηο γηα 
λα ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα ε ζπληξηβή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ιανύ, νη δηαπξαγκαηεύζεηο κε ζηόρν 
ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ ηνπο. Οη «βέιηηζηεο πξαθηηθέο» θαη ε «θαλνληθόηεηα» ηνπο είλαη ην 
πεξηηύιηγκα γηα ηε δνπιεηά ρσξίο δηθαηώκαηα. Γηα ηέηνηα «θαλνληθόηεηα» κηιάλε… Απηήλ ηελ 
θαλνληθόηεηα ηνπο ηελ ραξίδνπκε.  
Ο θόζκνο πνπ ππεξαζπίδνληαη από θνηλνύ θπβέξλεζε θαη θόκκαηα ηεο ΔΔ θαη ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ν 
θόζκνο ηνπ λένπ ππνθαηώηαηνπ κηζζνύ, ηεο λέαο κηζζνινγηθήο θαζήισζεο ησλ δεκνζίσλ 



ππαιιήισλ, ηεο καδηθήο αλεξγίαο, ηεο 3σξεο θαη 4σξεο εξγαζίαο, ηεο 5κελεο θαθνπιεξσκέλεο 
δνπιεηάο ησλ πξνγξακκάησλ, ηεο δηαρείξηζεο κε ςίρνπια ηεο θηώρεηαο, ηεο «επηρεηξεκαηηθόηεηαο», 
ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ. Δίλαη ν θόζκνο πνπ απαηηεί «επειημία» 
ζηελ αγνξά εξγαζίαο, γηα λα κπνξνύλ νη επηρεηξήζεηο λα απαζρνινύλ εξγαδόκελνπο όπνηε, όζν θαη 
όπσο ηηο βνιεύεη, λα ηνπο πιεξώλεη όπνηε θαη όζν ζέιεη. Απηόο ν θόζκνο νύηε αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
αλάγθεο καο, νύηε θαη ζηνλ πνπ παξάγεη ζήκεξα ν εξγαδόκελνο, ζηηο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ 
γηα ηε δσή πνπ καο αμίδεη. 
 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 
Απηό ην δξόκν ζηεξίδνπλ θαη νη γλσζηέο ζπκβηβαζκέλεο εγεζίεο ζε ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ (ΠΑΘΔ, ΓΑΘΔ, 
ΚΔΣΑ). Γε ζέινπλ ηε ζύγθξνπζε κε ην θεθάιαην θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, κε ηελ νπνία εμάιινπ 
ζπκθσλνύλ θαη παίδνπλ βξώκηθν παηρλίδη γηα λα κελ εθδεισζεί καδηθή καρεηηθή εληαία απάληεζε 
από ηνπο εξγαδόκελνπο ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα. 
Απηέο νη εγεζίεο ζην πξόζθαην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΑΓΔΓΤ κε ηελ ζηήξημε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ 
βξαρίνλα ηεο ΑΛΣΑΡΤΑ (Παξεκβάζεηο), αθνύ όινη καδί θαηαςήθηζαλ ηελ πξόηαζε ηεο ΓΑ γηα 
γεληθή απεξγία ζηηο 8 Γεθέκβξε, επέιεμαλ ην δξόκν ηεο δηάζπαζεο θαη ηεο αθύξσζεο ηνπ εληαίνπ 
παλεξγαηηθνύ αγώλα, ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα.  
Οη πιεηνςεθίεο ζηε ΓΔΔ θαη ηελ ΑΓΔΓΤ κε θαηακεξηζκέλνπο ξόινπο θαη ζρέδην βάδνπλ εκπόδηα 
ζηελ αλάπηπμε αγώλσλ, θαιιηεξγνύλ ηελ εηηνπάζεηα, δίλνπλ ρώξν θαη ρξόλν ζηελ θπβέξλεζε θαη 
ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο γηα λα νξγαλώζνπλ ρσξίο αληηδξάζεηο ηελ επίζεζε ηνπο. 

 
Όινη καδί ζεθώλνπλ ηε ζεκαία ηεο ζπλαίλεζεο γηα λα επηηεζνύλ από θνηλνύ ζην ιαό, λα 

πεξάζνπλ ηα βάξβαξα κέηξα. 
 
Θόληξα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, θόληξα ζηελ απνγνήηεπζε, πξέπεη λ’ αληηηάμνπκε ην δηθό καο 
όπιν: ηνλ ζπιινγηθό αγώλα γηα λα δηεθδηθήζνπκε όια απηά πνπ δηθαηνύκαζηε κε βάζε ηελ επνρή 
καο ηνλ 21ν αηώλα θαη ελάληηα ζε απηνύο πνπ καο θαηαδηθάδνπλ ζηε θηώρεηα θαη ζε όξνπο 
επηβίσζεο ησλ αξρώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα γηα ηα θέξδε ησλ ιίγσλ.  
 
Απηό έθαλαλ πεξηζζόηεξεο από 530 ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ζσκαηεία, νκνζπνλδίεο, εξγαηηθά 
θέληξα πνπ βγήθαλ κπξνζηά ζηηο 17 Οθηώβξε θαη απαίηεζαλ: θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθώλ λόκσλ, 
θάιπςε ησλ απσιεηώλ, απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο, θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, θαλέλαο 
εξγαδόκελνο θάησ από 751 επξώ, ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηώκαηα. Θαηέζεζαλ ην δηθό καο πόξηζκα, 
ην πόξηζκα ησλ εξγαδνκέλσλ. Γείρλνπλ ην δξόκν ηεο νξγάλσζεο, ηεο ζύγθξνπζεο, ηεο 
αγσληζηηθήο θιηκάθσζεο, ηνπ κε ζπκβηβαζκνύ κε ηε θηώρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. 

 
Δπηζηξέθνπκε ωο απαξάδεθηα ηα πνξίζκαηά ηνπο, ηηο ζπκθωλίεο ηνπο. Απεξγηαθόο 

μεζεθωκόο απέλαληη ζηε ζύγρξνλε ζθιαβηά! 
 
Γελ έρνπκε ηίπνηα λα πεξηκέλνπκε από ηε "δηαπξαγκάηεπζε", νύηε από ηελ αλάπηπμε πνπ 
επαγγειίδνληαη θπβέξλεζε, ΛΓ, ΠΑΟΘ θαη εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο. Γελ ζα γπξίζνπλ δηθαηώκαηα, 
κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, αιιά ζα αθαηξνύλ θαη άιια. 
Παίξλνπκε ηελ ππόζεζε ηεο ππεξάζπηζεο ηεο δσή καο ζηα ρέξηα καο, αιιάδνπκε ηνπο 
ζπζρεηηζκνύο, δπλακώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, δίλνπκε απάληεζε κε ηε καδηθή ζπκκεηνρή καο ζηελ 
απεξγία! 
Κπνξνύκε λα δηεθδηθήζνπκε ηε δσή πνπ καο αμίδεη, έλα θαιύηεξν κέιινλ γηα καο θαη ηα παηδηά καο. 
Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο απαηηεί έλα ξηδηθά δηαθνξεηηθό δξόκν, απαηηεί κηα άιιε 
θνηλσλία, θαη απηή ζα ηε θέξεη ε πάιε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 
πλερίδνπκε ηνλ αγώλα καο πην απνθαζηζηηθά! 

Γελ ζα ζηακαηήζνπλ αλ δελ ηνπο ζηακαηήζνπκε εκείο! 
 

21 Λνέκβξε 2016 


