
Ο απηαξρηθόο θαηήθνξνο ηεο θπβέξλεζεο αξηζηεξάο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ δελ έρεη  ηέινο. 

Σελ ίδηα ώξα πνπ ππνπξγνί ηεο  επηρείξεζαλ λα θαηαζέζνπλ ζηεθάληα ζηελ κλήκε 

ηνπ πνιπηερλείνπ, ζπκκεηείραλ ζηελ πνξεία, μεδηάληξνπα,  ζηέιλνπλ αζθαιίηεο ζε 

ζπλδηθαιηζηηθά ζπλέδξηα θαη απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο, δηθαζηέο δεηάλε ζηνηρεία 

από αξραηξεζίεο ζπλδηθάησλ (νλόκαηα - δ/λζεηο ζπλδηθαιηζηώλ),  ην ΓΟΔ εηζβάιεη 

ζε ζπιιόγνπο εθπαηδεπηηθώλ γηα έιεγρν βηβιίσλ, ζηέιλνπλ ζε δίθεο βάζεη ηδηώλπκνπ 

αγσληζηέο κε κόλν ηελ ππνςία όηη παξεπξέζεθαλ ζηνλ ρώξν ησλ πιεηζηεξηαζκώλ 

θαη πνιιά άιια. 

ηνλ ρώξν ηνπ ΔΦΚΑ (η.ΗΚΑ) ζηελ Θεζ/λίθε είλαη πξόζθαηα ηα γεγνλόηα 

(επηέκβξηνο 2018 ) πνπ κε αθνξκή ην παλό πνπ αλέβαζε ν ζύιινγνο ζην Πεξ/θν 

ππνθ/κα γηα ηελ θαζαξηόηεηα, ε αζηπλνκία κε ζύζηαζε ηεο Γηνίθεζεο απαίηεζε λα 

θαηέβεη,  λα θαηάζρεη ην παλό, απείιεζε κε δηθαζηηθή δίσμε ην ζσκαηείν (δηθνγξαθία) 

θαη θσηνγξάθηδε ζπλδηθαιηζηέο. 

 

ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΡΗΕΟΠΑΣΖ 
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ΤΜΕΔΡΘΟ ΕΡΓΑΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΘΕΑΚΟΜΘΙΗ 

Λε παξνπζία ηνπ «ζπλδηθαιηζηηθνύ» ηεο Αζθάιεηαο μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο! 
Κπβέξλεζε θαη εξγαηνπαηέξεο έβαιαλ ζε εθαξκνγή ηελ επηρείξεζε έληαζεο ηεο 
αζηπλνκνθξαηίαο ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο. 

Η μεθάζαξε ζύγθξνπζε ησλ δύν γξακκώλ ζην ζπλδηθαιηζηηθό  θίλεκα απνηππώζεθε 
αλάγιπθα ήδε από ηε ρηεζηλή πξώηε κέξα ηνπ 33νπ πλεδξίνπ ηνπ Δξγαηηθνύ Κέληξνπ 
Θεζζαινλίθεο (ΕΙΘ). Από ηε κηα, ζπλδηθάηα θαη ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζπζπεηξώλνληαη 

ζην ΠΑΛΕ, πνπ παιεύνπλ γηα ζπλδηθάηα δσληαλά, ζηήξηγκα θαη νξγαλσηέο ησλ αγώλσλ 
ησλ εξγαηώλ, ζε ξήμε κε ηελ πνιηηηθή πνπ ηνπο ηζαθίδεη πξνο όθεινο ηνπ θεθαιαίνπ. 

Από ηελ άιιε, νη δπλάκεηο ηνπ εξγνδνηηθνύ θαη θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ, πνπ δίλνπλ 
ηα ξέζηα ηνπο γηα ηελ επηβνιή ηεο γξακκήο ππνηαγήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζπκθέξνληα 

ησλ κνλνπσιίσλ, νη δπλάκεηο ηεο λνζείαο θαη ηνπ εθθπιηζκνύ πνπ νξγαλώλνπλ εξγαηηθό 
ζπλέδξην... ζπλνδεία ηνπ «ζπλδηθαιηζηηθνύ» ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Αζηπλνκίαο! 
Αζθαιίηεο πηάζηεθε «ζηα πξάζα» λα παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηνπ πλεδξίνπ! 

Ηδε από ρηεο ην απόγεπκα, πξηλ αθόκα μεθηλήζεη ην πλέδξην, νη δπλάκεηο ηεο 
«Δξγαηηθήο Δλόηεηαο» έδηλαλ ηε κάρε γηα λα απνθαιύςνπλ ηνλ επηδήκην γηα ηελ εξγαηηθή 

ηάμε ξόιν ησλ ΠΑΙΕ, ΔΑΙΕ θαη ΕΑΙ (ΤΡΘΖΑ), πνπ κε ην «έηζη ζέισ» θαη ηε ρξήζε... 
«δεύηεξεο» ζθξαγίδαο πξνζπαζνύζαλ λα επηθπξώζνπλ ηελ παξνπζία λόζσλ 

αληηπξνζώπσλ. 
Εθείλε ηελ ώξα, έδσζε ην «παξώλ» έλαο αζηπλνκηθόο δηεπζπληήο, θαιεζκέλνο από ηελ 

πιεηνςεθία ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΕΙΘ, «γηα θάζε ελδερόκελν», όπσο είπε. 
Κίγν κεηά αληηπξόζσπνη ηεο «Εξγαηηθήο Ελόηεηαο» έπηαζαλ «ζηα πξάζα» αζθαιίηε, κε ην 
όλνκα Γεκήηξεο Βύζαιεο, πνπ πεξηθεξόηαλ θαη παξαθνινπζνύζε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
πλεδξίνπ! 

Γεγνλόο πνπ έδεημε όηη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ αληαπνθξίζεθε άκεζα ζηελ απαίηεζε 

ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πξνεδξείνπ ηεο ΓΕΕ λα ζηέιλεη ΛΑΣ θαη αζθαιίηεο ζηα ζπλέδξηα 
θαη ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, γηα λα ζηεξίδνπλ ηηο 

δπλάκεηο πνπ κε λνζεία θαη εθθπιηζηηθέο κεζνδεύζεηο επηδηώθνπλ λα θξαηνύλ ηα 

ζπλδηθάηα δεκέλα ζηελ ππεξεζία ηνπ θεθαιαίνπ. 
Σελ παξνπζία ηνπ αζθαιίηε θαηήγγεηιε ζηα κέζα ελεκέξσζεο ν Λεσλίδαο ηνιηίδεο, εθ 

κέξνπο ηεο «Εξγαηηθήο Ελόηεηαο». 



Γηα ην ίδην ζέκα, ν Γηώξγνο Πέξξνο, κέινο ηεο Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΠΑΛΕ θαη 

κέινο ηεο δηνίθεζεο ζηε ΓΕΕ, θξαηώληαο ηελ ππεξεζηαθή ηαπηόηεηα ηνπ αζθαιίηε, 
δήισζε ην εμήο: «Είλαη από ην "ζπλδηθαιηζηηθό" ηεο Αζθάιεηαο. Ηξζε εδώ λα 
παξαθνινπζήζεη ην Σπλέδξην ζηαικέλνο από ηελ ππεξεζία ηνπ. Ξέξεηε, πξηλ ιίγεο κέξεο ε 
πιεηνςεθία ζηε δηνίθεζε ηεο ΓΣΕΕ έζηεηιε ραξηί ζηελ θπξία Γεξνβαζίιε θαη δήηαγε 
παξνπζία ησλ ΜΑΤ θαη ηεο Αζθάιεηαο, πξνθαλώο γηα λα γίλνπλ ηα ζπλέδξηα. Σπλέδξην 
πξαγκαηηθό ζα γίλεη κόλν κε ηελ παξνπζία ησλ εξγαηηθώλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ ίδησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 
Ορη κε ηελ Αζθάιεηα, όρη κε ηελ παξνπζία ζηειερώλ εθείλσλ ησλ παξαηάμεσλ πνπ 
απνθάζηζαλ λα θέξνπλ εδώ ηελ Αζθάιεηα. Θέινπλ ζπλέδξηα καθξηά από ηνπο 
εξγαδόκελνπο. Εκείο ζέινπκε ζπλέδξην δσληαλό, καρεηηθό, δεκνθξαηηθό, αλνηρηό ζηνπο 
εξγαδόκελνπο, λα μεθηλήζεη κε ηνπο πξαγκαηηθνύο αληηπξνζώπνπο θαη όρη κε ηνπο λόζνπο 
ησλ εξγνδνηώλ θαη όπνησλ άιισλ». 

Ο αζθαιίηεο παξαδόζεθε ζηνλ δηνηθεηή ηνπ, ελώ αθνπγόηαλ δπλαηά ην ζύλζεκα 
«Σπλδηθάηα εξγαηώλ, όρη ησλ εξγνδνηώλ». 
 

 
Τεηάρηη 14 Νοέμβρη 2018  Σελίδα 15 
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

Μέα απαξάδεθηε δηθαζηηθή παξέκβαζε ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα! 
Με βάζε... «αλώλπκεο θαηαγγειίεο», ε Δηζαγγειία θαη ην Πηαηζκαηνδηθείν Θεζζαινλίθεο 
δεηνύλ από ην πλδηθάην Οηθνδόκσλ ζηνηρεία γηα ηηο αξραηξεζίεο ηνπ θαη ην πλέδξην ηεο 
Οκνζπνλδίαο. 

Ιιηκαθώλεηαη ε απξνθάιππηε παξέκβαζε ησλ δηθαζηηθώλ αξρώλ ζηε ιεηηνπξγία θαη 

δξάζε ησλ ζπλδηθάησλ, πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ λέα εκπόδηα ζηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο 
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 
Απηήλ ηε θνξά ζην ζηόραζηξν «πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο» από ηελ πηαηζκαηνδίθε Κπξηαθή 

Αγξηδνπνύινπ, ηνπ ΘΣ' Πξναλαθξηηηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Πηαηζκαηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, 

ύζηεξα από παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Θεζζαινλίθεο, κπαίλνπλ   ην πλδηθάην 

Οηθνδόκσλ Θεζζαινλίθεο θαη ε Οκνζπνλδία Οηθνδόκσλ Διιάδαο, από ηα νπνία δεηνύληαη 

ζηνηρεία γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο δξάζε, γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπο, αιιά θαη νλόκαηα θαη 
δηεπζύλζεηο ζπλδηθαιηζηώλ «επηθεθαιήο παξαηάμεσλ»! 
Λάιηζηα, ε λέα δηθαζηηθή παξέκβαζε γίλεηαη κε βάζε «αλώλπκεο θαηαγγειίεο» θαη 
εθδειώζεθε ζηηο παξακνλέο ηεο 24σξεο παλειιαδηθήο απεξγίαο ησλ νηθνδόκσλ. 

Σν γεγνλόο άιισζηε όηη ε παξέκβαζε απηή ηνπ θξαηηθνύ κεραληζκνύ απνηειεί ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα ζπλέρεηα ηεο απαξάδεθηεο εθόδνπ ηνπ ΔΟΕ ζηα γξαθεία ηεο ΕΚΛΕ 

Πεηξαηά θαη ηεο θαηάζρεζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ηνπ ζσκαηείνπ, όπσο θαη ην 
όηη εθδειώζεθε ηηο ίδηεο αθξηβώο κέξεο κε ηελ παξνπζία αζθαιίηε ζηηο ίδηεο ηηο εξγαζίεο 

ηνπ Εξγαηηθνύ Ιέληξνπ Θεζζαινλίθεο, ν νπνίνο πηάζηεθε ζηα πξάζα, 
αλαδεηθλύνπλ ηηο ηεξάζηηεο επζύλεο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ, ε νπνία πξνΐζηαηαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο όισλ ησλ θξαηηθώλ κεραληζκώλ ελάληηα ζηηο ηαμηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλώζεηο, ηελ ώξα πνπ απηέο δίλνπλ ηε κάρε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παλειιαδηθήο 

παλεξγαηηθήο απεξγίαο ζηηο 28 Μνέκβξε. 
Οκνζπνλδία Οηθνδόκσλ: Απαληάκε ζηελ πξόθιεζε κε ηελ επηηπρία ηεο ζεκεξηλήο απεξγίαο 

Η Οκνζπνλδία Οηθνδόκσλ Διιάδαο ραξαθηεξίδεη πξόθιεζε ηελ εηζαγγειηθή παξέκβαζε 

θαη μεθαζαξίδεη όηη ε ζεκεξηλή παλνηθνδνκηθή απεξγία ζα δώζεη ηελ απάληεζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Πέμπηη 15 Νοέμβρη 2018  Σελίδα 14 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΤΜΜΑΥΗΑ 

 

Αζθαιίηεο ηξάβεμε όπιν ζε νκάδα απεξγηαθήο πεξηθξνύξεζεο ησλ νηθνδόκσλ! 
Δλα αθόκα επεηζόδην ζηελ επηρείξεζε ηξνκνθξάηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αζηπλόκεπζεο 
ησλ ζπλδηθάησλ 

Ελα αθόκα επεηζόδην ζηελ εληεηλόκελε επηρείξεζε ηξνκνθξάηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

αζηπλόκεπζεο ησλ ζπλδηθάησλ, κε επζύλε ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ - ΑΜΕΚ, εθδειώζεθε 
ζηε ρηεζηλή απεξγία, όηαλ αζθαιίηεο ηξάβεμε όπιν απέλαληη ζε νκάδα απεξγηαθήο 

πεξηθξνύξεζεο ζπλδηθαιηζηώλ νηθνδόκσλ, παξόηη από ηελ αξρή νη ζπλδηθαιηζηέο 

ελεκέξσζαλ γηα ηελ ηδηόηεηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, θαηέθζαζαλ ζην ρώξν αζηπλνκηθέο 

δπλάκεηο θαη εγθιώβηζαλ ηνπο ζπλδηθαιηζηέο, κε πξόζεζε λα πξνρσξήζνπλ ζε 
πξνζαγσγέο. Ιάησ από ηελ απνθαζηζηηθή παξέκβαζε ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηνπ 
πλδηθάηνπ Οηθνδόκσλ Αζήλαο, νη εξγαδόκελνη αθέζεθαλ ειεύζεξνη. 

Σν λέν απηό απαξάδεθην πεξηζηαηηθό θαηήγγεηιαλ από ην βήκα ηεο απεξγηαθήο 
ζπγθέληξσζεο ζηελ πιαηεία Ιάληγγνο ν πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδίαο Οηθνδόκσλ, Γ. 

Σαζηνύιαο, θαη ν πξόεδξνο ηνπ πλδηθάηνπ Οηθνδόκσλ Αζήλαο, Γ. Αλαγλώζηνπ. 
Καηαδίκη από ζσνδικαλιζηικές οργανώζεις 
Τν λέν επεηζόδην θαηαζηνιήο ζε βάξνο ζπλδηθάησλ θαη εξγαδνκέλσλ θαηαδηθάζηεθε καδηθά από ηνπο 
νηθνδόκνπο ζηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ θιάδνπ, ελώ αλαθνηλώζεηο θαηαγγειίαο εμέδσζαλ κηα 
ζεηξά ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ. 
Μεηαμύ άιισλ ηα Εργαηικά Κένηρα Λάριζας και Ζακύνθοσ, ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΕΜΕΝ, 
«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ηα Σσνδικάηα Τύποσ και Φάρηοσ, Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, 
Ιδιωηικών Υπαλλήλων Αθήνας, Εργαζομένων Φαρμάκοσ - Καλλσνηικών Κενηρικής 
Μακεδονίας θ.ά. 


