
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ! 

 
Η λεγόμενη "μεταμνημονιακή" κανονικότητα, για την οποία μιλάει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δεν είναι 
τίποτα άλλο από την πιστή εφαρμογή όλων των μνημονιακών νόμων που ψήφισε από κοινού με τη ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ.  
Οι διάφορες εξαγγελίες της κυβέρνησης, π.χ. για διορισμούς, είναι μόνο ψίχουλα μπροστά στις ανάγκες που 
έχουν σήμερα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ασφυκτιούν από τα τεράστια κενά σε προσωπικό και από την 
υποχρηματοδότηση. Υπάρχουν χιλιάδες συμβασιούχοι χωρίς εργασιακά δικαιώματα όμηροι της 
απληρωσιάς, της ανασφάλειας και της πιθανής απόλυσης. Η μισθολογική καθήλωση και η φοροληστεία 
μεγαλώνουν την ανασφάλεια στις οικογένειές μας.  
Απέναντι σ’ αυτή την κατάσταση, υπήρξαν συνδικαλιστικές δυνάμεις που μπήκαν μπροστά και οργάνωσαν 
την πάλη των εργαζόμενων ενάντια στην κυβέρνηση και τους εργοδότες, διεκδικώντας αυξήσεις σε μισθούς 
και συντάξεις, υπογραφή κλαδικών Συμβάσεων, ανάκτηση απωλειών, κατάργηση του νόμου Βρούτση-
Αχτσιόγλου και του νόμου-λαιμητόμου Κατρούγκαλου.  Πάνω από 200 συνδικαλιστικές οργανώσεις 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα πήραν απόφαση για  ενιαία πανεργατική απεργιακή απάντηση.  
Οι ίδιες οι εξελίξεις, για μια ακόμα φορά, αποκαλύπτουν τον άθλιο και υπονομευτικό ρόλο του εργοδοτικού - 
κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ - ΕΑΚ/ΣΥΡΙΖΑ) σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Με κοινό σχέδιο και 
με μοιρασμένους ρόλους έκαναν τα πάντα, ώστε να μην υπάρξει ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, γιατί αυτό 
βολεύει την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Στη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΓΣΕΕ στις 10 Οκτώβρη ΔΑΚΕ-
ΠΑΣΚ/ΔΗΣΥ-ΣΥΡΙΖΑ απέρριψαν την πρόταση για απεργία στις 8/11 και συνέστησαν "υπομονή" στους 
εργαζόμενους. Ισχυρίζονταν ότι "δεν συντρέχει λόγος για απεργία" και αναπαρήγαγαν τα επιχειρήματα περί 
"αναποτελεσματικότητας των αγώνων". Όταν άρχισε να διαμορφώνεται κύμα αποφάσεων για απεργία στις 
8/11, η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας αποφάσισαν απεργία στις 14/11. Όταν εκατοντάδες ταξικά 
συνδικάτα αλλάξαν την ημερομηνία για να δοθεί ενιαία απεργιακή απάντηση για τις 14/11, η ΓΣΕΕ 
αποφάσισε απεργία για 28/11. Η απεργοσπαστική τακτική δεν σταμάτησε όμως εκεί, με την ηγεσία της 
ΑΔΕΔΥ να παραλαμβάνει τη σκυτάλη της υπονόμευσης και να συνεχίζει το ίδιο άθλιο παιχνίδι με τα μπρος-
πίσω στις ημερομηνίες. Παρά την πρόταση της ΔΑΣ για ενιαία απεργιακή απάντηση στις 28 Νοέμβρη η 
ηγεσία της ΑΔΕΔΥ επιμένει για απεργία στο Δημόσιο στις 14 Νοέμβρη, επιβεβαιώνοντας την κοινή 
επεξεργασμένη τακτική τους με τη ΓΣΕΕ για την υπονόμευση του ενιαίου απεργιακού μετώπου.    
Ο κυβερνητικός - εργοδοτικός συνδικαλισμός μέσα από τους άθλιους τακτικισμούς και τα "παιχνιδάκια" με τις 
ημερομηνίες στοχεύει στην αποδυνάμωση της πάλης των εργαζομένων, στη δημιουργία κλίματος σύγχυσης 
και απογοήτευσης με τελικό σκοπό τη στήριξη της αντιλαϊκής στρατηγικής και των στόχων της "ανάπτυξης" 
και της κερδοφορίας των ομίλων. Αν έτσι νομίζουν ότι θα αποφύγουν τις "ενοχλητικές" διεκδικήσεις μας και 
θα διαμορφώσουν κλίμα συναίνεσης και αποδοχής της βαρβαρότητας που μας έχουν επιβάλει, είναι μακριά 
νυχτωμένοι! 
 
Η επιτυχία της απεργίας στις 14 Νοέμβρη και η κλιμάκωση της πάλης βρίσκεται στα δικά μας χέρια! 
Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δοθεί μαζική αγωνιστική απάντηση των εργαζομένων απέναντι στην 

κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης της κυβέρνησης και εργοδοσίας, σε αντιπαράθεση με την 
απεργοσπαστική στάση και την υπονομευτική τακτική των κυβερνητικών - εργοδοτικών συνδικαλιστών. 

 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 
 Άμεση νομοθετική ρύθμιση για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις  
 Καμία περικοπή στο ανθυγιεινό επίδομα. Χορήγησή του, χωρίς προσκόμματα, σε όλους τους 

εργαζόμενους, που εκτελούν ανθυγιεινές εργασίες.  Επέκταση του ανθυγιεινού σε όλες τις ειδικότητες 
που το δικαιούνται.  

 Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις 
 Κατάργηση του νόμου – λαιμητόμου του Κατρούγκαλου  
 Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για την Παιδεία. Να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των Ιδρυμάτων 
 Κατάργηση των διδάκτρων σε όλα τα μεταπτυχιακά 
 Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας 
 Κατάργηση των ληστρικών φόρων (ΕΝΦΙΑ κτλ) 
 Υποδομές αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης  
 Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Να μην γίνει η Ελλάδα ένα 

απέραντο ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο. 


