
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
Να γίλεη ην ζπλέδξην ηεο ΓΕΕ ρσξίο λόζνπο θαη εξγνδόηεο! 

 

Σπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 

Σην πξφζθαην ζπλέδξην ηεο ΓΣΕΕ, ζε πνιπηειή ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ζηελ Καιακάηα,  νη 
εξγαδφκελνη φιεο ηεο ρψξαο είδαλ κε ηα κάηηα ηνπο ηελ πξνζπάζεηα ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΓΣΕΕ 
λα παξνπζηάζεη  σο "αληηπξνζώπνπο" ησλ εξγαδνκέλσλ δηεπζπληηθά ζηειέρε εηαηξεηώλ, 
κέρξη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδόηεο!!! Καηαπάηεζαλ θαη παξαβίαζαλ θάζε θαηαζηαηηθή 
αξρή ηνπ εξγαηηθνχ - ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο κε παξνπζία "αληηπξνζώπσλ" κέζα από 
όξγηα λνζείαο θαη παξάηππεο δηαδηθαζίεο κηαο ζεηξάο ζσκαηείσλ "ζθξαγίδσλ" - "κατκνχ", 
Εξγαηηθψλ Κέληξσλ θαη Οκνζπνλδηψλ. Έθηαζαλ ζην ζεκείν λα δεηάλ ηελ παξνπζία ΜΑΤ θαη 
εηζαγγειέσλ γηα λα ηνπο «πξνζηαηέςνπλ» απφ ηνπο απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο αληηπξνζψπνπο. 

Απηή είλαη  ε ζπλδηθαιηζηηθή καθία ησλ Παλαγφπνπινπ-Κηνπηζνχθε-Βαζηιφπνπινπ-
Καξαγεσξγφπνπινπ, νη “εμαθαληζκέλνη” -φρη κφλν απφ ην Σπλέδξην αιιά θπξίσο απφ ηνπο απφ 
ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη ηνπο αγψλεο- εξγαηνπαηέξεο ηεο ληφιηζε βίηα, πνπ θάλνπλ „ζπλέδξηα' 
κε κπξάβνπο, πνπ δελ βξήθαλ έλαλ εξγαδφκελν λα ηνπο ππεξαζπηζηεί θαη έθηαζαλ ζην ζεκείν 
λα ζηείινπλ επηζηνιή  ζηνλ θ. Τζίπξα θαη ζηα θφκκαηα ησλ ηξηψλ κλεκνλίσλ γηα λα βξνπλ ην 
“δίθην" ηνπο. Ξέραζαλ λα πξνζζέζνπλ σο παξαιήπηεο ηνλ Κνζηέιν, ηε Λαγθαξλη θαη ηηο 
εξγνδνηηθέο ελψζεηο! 
Όινη απηνί είλαη πνπ βάδνπλ πιάηε ζηελ πινπνίεζε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο φια απηά ηα 
ρξφληα, πνπ αθνινπζψληαο πηζηά ηηο επηηαγέο ησλ βηνκεράλσλ θαη ησλ εθνπιηζηψλ 
πξνζπάζεζαλ λα ηειεηψζνπλ κε ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία. Είλαη νη ίδηνη πνπ ππνγξάθνπλ 
κεηψζεηο κηζζψλ ζηα εξγνζηάζηα, νη ίδηνη πνπ ηα βξίζθνπλ "θάησ απφ ην ηξαπέδη" κε ηελ 
εξγνδνζία, πνπ λνκηκνπνηνχλ ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο φια ηα αληεξγαηηθά κέηξα πνπ πάξζεθαλ 
ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζην ηέινο καο "θνπλάλε ην δάρηπιν" γηα λα κε δηεθδηθνχκε, λα κελ 
αγσληδφκαζηε, λα ζπκβηβαζηνχκε κε ηα ςίρνπια. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 
εξγνδνζία θαη ζην θξάηνο ηεο είλαη ηεξάζηηεο, όζν θαη νη επζύλεο ηνπο. 

Σπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο 

Γίλνληαη φιν θαη πην θαζαξέο νη δχν γξακκέο πνπ ππάξρνπλ ζην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα: Απφ ηε  
κία, ε γξακκή πνπ ζέιεη λα ππάξρεη ζηγή λεθξνηαθείνπ κέζα ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, λα 
πινπνηνχληαη αλεκπφδηζηα νη θπβεξλεηηθέο επηινγέο, νη θαηεπζχλζεηο ηεο ΕΕ, νη επηζπκίεο ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Απφ ηελ άιιε, ε γξακκή ηεο ξήμεο θαη ηεο αλαηξνπήο κε απηέο ηηο 
πνιηηηθέο, ε γξακκή ηεο πάιεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο.  

Αο ζθεθηνχκε πνην είλαη ε γξακκή πνπ κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί ηα πξαγκαηηθά καο 
ζπκθέξνληα, λα πξνβάιιεη ηηο δηεθδηθήζεηο καο, λα δεκηνπξγήζεη πξνυπνζέζεηο γηα λα έρνπκε 
ηε δσή πνπ αμίδεη ζε καο θαη ηα παηδηά καο. 
 
Ε λ φ η ε η α   δ ε λ   ε ί λ α η   η ν   ζ θ έ π α ζ κ α   η ε ο   ζ α π ί ι α ο !  Ελόηεηα ζεκαίλεη λα 
γίλεη ππόζεζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ε πάιε γηα αιιαγή ηεο ζεκεξηλήο αξλεηηθήο 
θαηάζηαζεο ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, κε απνκόλσζε ησλ εξγαηνπαηέξσλ, κε άλνδν 
ηνπ βαζκνύ νξγάλσζεο, κε δσληαλά θαη καρεηηθά ζπλδηθάηα, κε πιαίζην πάιεο πνπ 
βάδεη ζην επίθεληξν ηελ αλαπιήξσζε ησλ ηεξάζηησλ απσιεηώλ καο θαη ηνλ αγώλα γηα 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο. 

Η ζπλδηθαιηζηηθή καθία ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΓΕΕ δελ λνκηκνπνηείηαη λα παίξλεη 
απνθάζεηο γηα ηε δηθή καο δσή. Σν ιόγν έρνπλ νη εξγαδόκελνη. 
ΌΛΟΙ Σελ Πέκπηε 28 Μάξηε ζηηο 6.30κ.κ. ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, απέλαληη από ηε ΓΕΕ, 
λ’ αθνπζηεί ε δηθή καο θσλή! 
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