
 

24 Ννέκβξε απεξγία ζην Δεκόζην 

Σπγθέληξωζε 10.30 π.κ. Πιαηεία Αγίαο Σνθίαο 

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,  

Εμαπνιύνπλ λέν νδνζηξωηήξα ζε ό,ηη έρεη απνκείλεη από εξγαηηθά ιαϊθά δηθαηώκαηα 
θαη απαηηνύλ ζηωπή λεθξνηαθείνπ από ηνπο εξγαδόκελνπο! Απειεπζέξσζε απνιύζεσλ 
θαη αύμεζε ηνπ νξίνπ από ην 5% ζην 10%! Δθαξκνγή ηνπ λόκνπ Βεξλαξδάθε γηα απνιύζεηο 
ζην Γεκόζην γηα όζνπο αμηνινγνύληαη από 0 - 24 (λ. 4369/2016). 

πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 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! Νέα κείσζε ησλ ζεκεξηλώλ 
ζπληάμεσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ παξνρώλ, δειαδή λέα κείσζε ηνπ ιεγόκελνπ κε κηζζνινγηθνύ 
θόζηνπο πνπ έρεη παξαγγείιεη ζηελ θπβέξλεζε ν ΔΒ! Νέα 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. Νένο 
ζπλδηθαιηζηηθόο λόκνο γηα ηνλ πεξηνξηζκό θαη ηελ απαγόξεπζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. 

Ο θαηάινγνο είλαη καθξύο. Ο λένο γύξνο επίζεζεο είλαη απνθαζηζκέλνο εδώ θαη θαηξό από 
ηελ θπβέξλεζε, ην θνπαξηέην, ΔΔ θαη ΓΝΣ, ην ΔΒ θαη ηηο άιιεο εξγνδνηηθέο ελώζεηο, ηα 
θόκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην ηξίην κλεκόλην, ηηο ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο. Θέινπλ 
κε θάζε ηξόπν αθόκα πην θηελά εξγαηηθά ρέξηα. Θέινπλ λα θαηαξγήζνπλ ό,ηη 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. Αθόκα πεξηζζόηεξν ε αλνρή, ε αδξάλεηα, ζα αμηνπνηεζεί από ην 
ΔΒ, ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θόκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην 3ν κλεκόλην γηα λα εκθαλίζνπλ θαη ην 
ιαό ζύκθσλν θαη ππνζηεξηθηή ηεο άγξηαο αληεξγαηηθήο πνιηηηθήο. Βηνκήραλνη εθνπιηζηέο, 
κεγαιέκπνξνη θαη ηξαπεδίηεο, όινη απηνί πνπ δελ μέξνπλ ηη έρνπλ ζηα ζεζαπξνθπιάθηα ηεο 
Διβεηίαο θαη αιινύ, δηαηάδνπλ ηνπο άλεξγνπο, ηνπο κεξηθά απαζρνινύκελνπο, ηνπο 
απιήξσηνπο θαη θαθνπιεξσκέλνπο, ην θησρό εξγαδόκελν ιαό λα βγάιεη ην ζθαζκό! Απηό 
ελλννύλ όηαλ κηιάλε γηα ζπλαίλεζε! 

Θέινπλε ζπλαίλεζε λα θηάζνπκε ζηνλ πάην. Οξγάλωζε παληνύ λα' ξζνπλ ηα πάλω-
θάηω. Είλαη αλάγθε ηώξα νη Οκνζπνλδίεο, ηα ζωκαηεία λα κπνπλ γξήγνξα ζηε κάρε 
ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηελ ελεκέξωζεο, ηεο επηηπρίαο ηεο απεξγίαο ζην Δεκόζην ζηηο 24 
Ννέκβξε. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα πεξηκέλνπκε από ηε "δηαπξαγκάηεπζε", νύηε από ηελ 
αλάπηπμε πνπ επαγγειίδνληαη θπβέξλεζε, ΝΓ, ΠΑΟΚ θαη εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο. Γελ ζα 
γπξίζνπλ δηθαηώκαηα, κηζζνύο θαη ζπληάμεηο αιιά ζα αθαηξνύλ θαη άιια. 

Δελ ζα ζηακαηήζνπλ αλ δελ ηνπο ζηακαηήζνπκε εκείο! ηα ηακπνύξια πνπ ρηππάλε 
ζπγρξνληζκέλα νη βηνκήραλνη, νη εθνπιηζηέο, νη ηξαπεδίηεο ζηνηρίδνληαη από πίζσ ε 
θπβέξλεζε, ηα θόκκαηα πνπ ςήθηζαλ ην 3ν κλεκόλην (ΤΡΗΕΑ, ΝΓ, ΠΑΟΚ, Πνηάκη), νη 



ππόινηπνη πνπ ζηεξίδνπλ ην δξόκν ησλ κνλνπσιίσλ, αιιά θαη νη ρξήζηκνη ζηπινβάηεο ηνπο 
ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, νη παξαηάμεηο ηνπο ζε ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ (ΠΑΚΔ, ΓΑΚΔ, ΜΔΣΑ) 
πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο γλσζηέο ζπκβηβαζκέλεο πιεηνςεθίεο, ηνπ επξσκνλόδξνκνπ θαη ηεο 
αληαγσληζηηθόηεηαο. 

Όινη καδί ζεθώλνπλ ηε ζεκαία ηεο ζπλαίλεζεο γηα λα επηηεζνύλ από θνηλνύ ζην ιαό, 
λα πεξάζνπλ ηα βάξβαξα κέηξα. Απηέο νη ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο ζην 
πξόζθαην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΑΓΔΓΤ γηα άιιε κηα θνξά είραλ ηε ζηήξημε ηνπ 
ζπλδηθαιηζηηθνύ βξαρίνλα ηεο ΑΝΣΑΡΤΑ (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. Έθηαζαλ ζην ζεκείν κέζα από ηηο ζηήιεο 
εβδνκαδηαίνπ εληύπνπ λα παλεγπξίδνπλ γηαηί δελ πέξαζε ζην Γ ηεο ΑΓΔΓΤ "ν απεξγηαθόο - 
αγσληζηηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ ΠΑΜΔ" δειαδή ε θιηκάθσζε ηεο πάιεο κε εληαία παλεξγαηηθή 
απεξγία ζε δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, ε γξακκή ζύγθξνπζεο κε ηελ θπβέξλεζε, ην θεθάιαην 
θαη ηελ εμνπζία ηνπο.  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. 

Δπζπγξακκίδνληαη κε ηηο επηζπκίεο ηνπ ΔΒ θαη ησλ άιισλ εξγνδνηηθώλ ελώζεσλ ηεο 
θπβέξλεζεο θαη ησλ θνκκάησλ ηνπο γηα ζπλαίλεζε. Δπί ηεο νπζίαο, δε 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. Θέινπλ απεξγίεο "ληνπθεθηέο ζηνλ αέξα" ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 
ππνγξάθνπλ θνηλσληθή εηξήλε κε ηα αθεληηθά, "θνηλά πνξίζκαηα θαη "θνηλέο αλαθνηλώζεηο" θαη 
ζπκθσλνύλ κέρξη θεξαίαο κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Απηόο ν ζρεδηαζκόο δελ εθπνλείηαη από 
ηνπο εξγαδόκελνπο αιιά ζηα θπβεξλεηηθά γξαθεία. Γελ έρνπκε λα πεξηκέλνπκε ηίπνηα από 
απηέο ηηο εγεζίεο. Ζ ππόζεζε ηεο ππεξάζπηζεο ηεο δσήο καο θαη ηεο θιηκάθσζεο ηνπ αγώλα 
καο ζα θξηζεί κέζα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο από ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο. Παίξλνπκε 
ηελ ππόζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο πάιεο ζηα ρέξηα καο ζε θάζε θιάδν, αιιάδνπκε ηνπο 
ζπζρεηηζκνύο, δπλακώλνπκε ηα ζσκαηεία καο, δίλνπκε απάληεζε κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ 
απεξγία. 

Πεξηζζόηεξεο από 530 ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ζσκαηεία, νκνζπνλδίεο, εξγαηηθά θέληξα 
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. Καηέζεζαλ 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. 

Απεξγηαθόο μεζεθωκόο απέλαληη ζηε ζύγρξνλε ζθιαβηά! 

Ο θόζκνο πνπ ππεξαζπίδνληαη από θνηλνύ θπβέξλεζε θαη θόκκαηα ηεο ΔΔ θαη ηνπ θεθαιαίνπ 
καδί κε ηηο μεπνπιεκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο 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. Επηζηξέθνπκε ωο απαξάδεθηα ηα 
πνξίζκαηά ηνπο, ηηο ζπκθωλίεο ηνπο. Απαηηνύκε δηθαηώκαηα ζηελ εξγαζία θαη ηε δωή, 
κε βάζε ηελ επνρή καο - ηνλ 21ν αηώλα, ηηο αλάγθεο καο! 


