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Ποιοι είμαςτε - τι κζλουμε 

Θ Δθμοςιοχπαλλθλικι Αγωνιςτικι υςπείρωςθ (ΔΑ) είναι ο ςυνδυαςμόσ ςτον 

οποίο ςυμμετζχουμε ςυνδικαλιςτζσ που παλεφουμε με οδθγό τισ κζςεισ του ΠΑΜΕ, 

ςε ςυλλόγουσ - ςωματεία - επιτροπζσ αγϊνα. Σο ΠΑΜΕ είναι μετωπικόσ 

ςχθματιςμόσ ςτον οποίο ςυςπειρϊνονται Ομοςπονδίεσ, Εργατικά Κζντρα, 

ωματεία, φλλογοι, Επιτροπζσ Αγϊνα, ακόμα και μεμονωμζνοι ςυνδικαλιςτζσ που 

ζχουμε κοινό ςκοπό: 

 τθν υπεράςπιςθ και διεφρυνςθ των λαϊκϊν ςυμφερόντων, τθν ανάκτθςθ 

όλων των απωλειϊν 

 τθ ςφγκρουςθ με ασ αντιλαϊκζσ κυβερνιςεισ, τουσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ 

και τισ ενϊςεισ τουσ, τθν Ε.Ε, ωσ προχπόκεςθ για τθν ανατροπι κάκε 

αντιλαϊκισ πολιτικισ, για τθν ικανοποίθςθ των ςφγχρονων λαϊκϊν αναγκϊν 

 τθν απεμπλοκι τθσ χϊρασ μασ από τουσ ιμπεριαλιςτικοφσ ςχεδιαςμοφσ και 

πολζμουσ, τθν αποδζςμευςθ από το ΝΑΣΟ και τθν Ε.Ε. 

Ζνα κίνθμα με τζτοια χαρακτθριςτικά, που υιοκετεί τθν ταξικι γραμμι πάλθσ, 

ενοχλεί και ανθςυχεί το κατεςτθμζνο. Γι’ αυτό το λόγο το ΠΑΜΕ πολεμικθκε 

λυςςαλζα από τθν πρϊτθ μζρα τθσ ίδρυςισ του, εδϊ και 17 χρόνια. Απζναντί του 

βρίςκονται κυβερνιςεισ και μεγαλοεργοδοςία,  παλιόσ (ΠΑΚΕ – ΔΑΚΕ) και νζοσ 

(ΜΕΣΑ – ΑΡΚΙ) κυβερνθτικόσ ςυνδικαλιςμόσ, άλλεσ δυνάμεισ (Παρεμβάςεισ κλπ). 

υμφωνοφν όλοι αυτοί ςτο να χαρακτθρίηουν το ΠΑΜΕ «διάςπαςθ» και «κομματικι 

παράταξθ». Διαςτρεβλϊνουν τθν αλικεια αφοφ το ΠΑΜΕ γεννικθκε ωσ ανάγκθ των 

καιρϊν όταν ΓΕΕ και ΑΔΕΔΤ είχαν ιδθ τεκεί ςτθν υπθρεςία του ςυςτιματοσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του κεφαλαίου. 

Σο ΠΑΜΕ είναι κατάκτθςθ του εργατικοφ κινιματοσ, ςυςπειρϊνονται ς’ αυτό 

εκατοντάδεσ ςυνδικαλιςτικοί φορείσ. Ζχει κατοχυρωκεί ςτθ ςυνείδθςθ των 

εργαηομζνων ωσ θ μαχθτικι εμπροςκοφυλακι, ωσ ο πραγματικόσ υπεραςπιςτισ 

των ςυμφερόντων των εργαηομζνων. Ακόμα και οι αντίπαλοι αναγνωρίηουν ότι 

αποτελεί το πιο ςυγκροτθμζνο τμιμα του εργατικοφ – ςυνδικαλιςτικοφ 

κινιματοσ. 

Με τουσ αγϊνεσ μασ τα προθγοφμενα χρόνια ςυμβάλαμε αποφαςιςτικά ςτο να 

υπάρξουν μικρζσ νίκεσ για τουσ εργαηόμενουσ, να κακυςτεριςει θ λαίλαπα των 

αντεργατικϊν μζτρων, να μπουν εμπόδια ςτθν αντιλαϊκι επίκεςθ. Χιλιάδεσ 

εργαηόμενοι, που μπορεί να μθ ςυμφωνοφν ςε όλα μαηί μασ, απευκφνκθκαν ςε μασ 

και αγωνιςτικαμε μαηί αναγνωρίηοντασ τθ ςυνζπεια και τθ ςτακερότθτά μασ. 

Δεν τα διπλϊςαμε, δεν γίναμε ςκαλοπατάκι για το ανεβοκατζβαςμα κυβερνιςεων, 

δεν μπικαμε κάτω από ξζνθ ςθμαία. Επιδιϊκουμε τθν ιςχυροποίθςθ τθσ κοινωνικισ 

ςυμμαχίασ μζςα από τθν οποία εργάτεσ, υπάλλθλοι, αυτοαπαςχολοφμενοι, αγρότεσ 



 

 

κα παλεφουν μαηί, ϊςτε ςτθ βάςθ των κοινϊν μασ ςυμφερόντων να οργανϊςουμε 

με καλφτερουσ όρουσ τθ λαϊκι αντεπίκεςθ! 

 

Η εικόνα που παρουςιάηει το Δθμόςιο ςιμερα 

το Δθμόςιο ζχει διαμορφωκεί μια νζα κατάςταςθ μετά τισ ςθμαντικζσ 

αναδιαρκρϊςεισ που πραγματοποιικθκαν και πραγματοποιοφνται ςτο κράτοσ και 

ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ. Θ κρίςθ αξιοποιικθκε για τθν επιτάχυνςθ αυτϊν των 

προςαρμογϊν – αναγκαίων κατά τα άλλα για το αςτικό κράτοσ. υγκυβερνιςεισ νυν 

και πρϊθν (ΤΡΙΗΑ ΑΝΕΛ ΝΔ ΠΑΟΚ κα) ςτοιχιςμζνεσ ςτθν ίδια γραμμι, τισ 

προϊκθςαν. Με διάφορουσ νόμουσ (Μθτςοτάκθσ, Βερναρδάκθσ, Γεροβαςίλθ, 

Κατροφγκαλοσ κλπ)  εξυπθρζτθςαν τθ ςτρατθγικι τθσ άρχουςασ τάξθσ για 

καπιταλιςτικι ανάπτυξθ, προςαρμόηοντασ τισ κρατικζσ δομζσ ϊςτε να μποροφν να 

παίξουν πιο ενεργό ρόλο ςε αυτό το εγχείρθμα. Σο αποτζλεςμα είναι να: 

 Ζχει μειωκεί ςθμαντικά ο αρικμόσ των Δθμοςίων Τπαλλιλων – από 750.000 

το 2009 ςιμερα είναι 420.000 (χωρίσ ζνςτολουσ – παπάδεσ). 

 Ζχει γενικευκεί θ χριςθ ελαςτικϊν μορφϊν εργαςίασ ςτο Δθμόςιο – πάνω 

από 110.000 ςυνάδελφοι δουλεφουν με τζτοια ςχζςθ εργαςίασ ςιμερα 

 Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςυρρικνϊκθκαν, ςυγχωνεφκθκαν, καταργικθκαν -  

χιλιάδεσ οργανικά κενά υπάρχουν ςε Εκπαίδευςθ, Τγεία κ.α. 

 

Η εικόνα που παρουςιάηει το κίνθμα ςιμερα 

Σο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα βρζκθκε αφοπλιςμζνο, εγκλωβιςμζνο ςε αυταπάτεσ όλο 

το προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα. Ευκφνθ για αυτό ζχουν όλεσ οι ςυνδικαλιςτικζσ 

δυνάμεισ που βρίςκονται ςτθν θγεςία τθσ ΑΔΕΔΤ αλλά και τθσ ΓΕΕ, αφοφ ςτιριξαν 

όλα αυτά τα χρόνια τθν προςαρμογι τθσ χϊρασ ςτισ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και τθσ ΟΝΕ, ςτιριξαν τθν κυβερνθτικι εναλλαγι. Βαριζσ ευκφνεσ για τθν 

κρίςθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ ζχουν όλοι μαηί, ΠΑΚΕ – ΔΑΚΕ – ΑΡΚΙ/ΤΡΙΗΑ 

– ΜΕΣΑ/ΛΑΕ, γιατί: 

 Αποδζχτθκαν ι ςτιριξαν δίνοντασ κάλυψθ ςτθ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τθν 

απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, δθλαδι τθν αιτία τθσ άρςθσ τθσ 

μονιμότθτασ των Δθμοςίων Τπαλλιλων, των απολφςεων, των ανατροπϊν 

ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, των ιδιωτικοποιιςεων 

 Τιοκετοφν τθ μιτρα του κακοφ, τον ευρωμονόδρομο και τθν καπιταλιςτικι 

ανάπτυξθ που εξυπθρετεί. Χρόνια τϊρα καλλιζργθςαν αυταπάτεσ για 

φιλολαϊκζσ λφςεισ εντόσ τθσ λυκοςυμμαχίασ τθσ ΕΕ. Παλεφοντασ να 

διορκϊςουν τον καπιταλιςμό υπονόμευςαν το κίνθμα και τα ςυμφζροντα 

των εργαηομζνων 

Εδϊ είναι κατά τθ γνϊμθ μασ θ ουςία τθσ κρίςθσ του εργατικοφ – ςυνδικαλιςτικοφ 

κινιματοσ, τθσ οργανωτικισ, πολιτικισ και ιδεολογικισ του υποχϊρθςθσ. Εδϊ 



 

 

βρίςκονται οι διαχρονικζσ ευκφνεσ τθσ πλειοψθφικισ θγεςίασ τθσ ΑΔΕΔΤ. Γι’ αυτό 

ΓΕΕ και ΑΔΕΔΤ δεν ζχουν πια κανζνα κφροσ, είναι απαξιωμζνεσ ςτθ ςυνείδθςθ 

των εργαηομζνων.  

 υςκότιςαν τον χαρακτιρα και τισ αιτίεσ τθσ κρίςθσ μιλϊντασ για κρίςθ 

χρζουσ, χρθματοπιςτωτικι κλπ, για λαμόγια, κλζφτεσ, κακοδιαχείριςθ. 

Λοιδόρθςαν τθ κζςθ τθσ ΔΑ ότι το χρζοσ είναι τθσ πλουτοκρατίασ και ότι οι 

εργαηόμενοι πρζπει ςυνολικά να μθν το αποδεχτοφν. 

 Διαίρεςαν τουσ εργαηόμενουσ, ςυγκροτϊντασ χωριςτά ςωματεία και 

ομοςπονδίεσ για μόνιμουσ και ςυμβαςιοφχουσ. Απζκλειςαν και αποκλείουν 

ςυμβαςιοφχουσ από ςωματεία και διαδικαςίεσ. 

 Προκιρυςςαν απεργίεσ χωρίσ να παίρνουν καμία πρωτοβουλία για τθν 

επιτυχία τουσ. Με δελτία τφπου από τα γραφεία τουσ εξιγγειλαν απεργίεσ 

το βράδυ για να γίνουν το επόμενο πρωί, αιφνιδιάηοντασ όχι τθν κυβζρνθςθ 

αλλά τουσ εργαηόμενουσ. 

 Ενκάρρυναν το ςυντεχνιαςμό και τθν επιδοματικι λογικι, ςυναινοφςαν ςτα 

πάρε – δϊςε με κυβερνθτικοφσ μθχανιςμοφσ  

Θ παραπάνω κριτικι - αυτοφςια - αφορά και ςτθν ΕΔΟΘ: Λειτοφργθςε κυρίωσ ωσ 

μθχανιςμόσ ζγκριςθσ των αποφάςεων τθσ ΑΔΕΔΤ και κάποιων ομοςπονδιϊν. Με τον 

δεδομζνο ςυςχετιςμό ςτθν θγεςία τθσ, βρζκθκε απαξιωμζνθ ςτισ ςυνειδιςεισ των 

Δθμοςίων Τπαλλιλων του Νομοφ. Οι όποιεσ διαδικαςίεσ και κινθτοποιιςεισ 

διοργανϊκθκαν ιταν άμαηεσ, με ζντονα ςτοιχεία εκφυλιςμοφ. 

 

Σι κίνθμα χρειάηεται 

ιμερα υπάρχουν όλεσ οι προχποκζςεισ, παραγωγικζσ, επιςτθμονικζσ και 

τεχνολογικζσ για να υπάρξει φιλολαϊκι ανάπτυξθ, για να ζχουμε όλοι αξιοπρεπι 

ηωι, δουλειά με δικαιϊματα. Εμείσ διαλζγουμε πλευρά και λζμε ξεκάκαρα ςτουσ 

εργαηόμενουσ ότι οι ανάγκεσ τουσ μποροφν να ικανοποιθκοφν μόνο ςε βάροσ των 

ςυμφερόντων των μεγαλοεπιχειρθματιϊν – όλα μαηί δεν γίνεται! Για να τα 

κερδίςουμε όλα αυτά χρειάηεται μαηί με τον αγϊνα για κάλυψθ των απωλειϊν να 

παλεφουμε για άλλο δρόμο ανάπτυξθσ, με αποδζςμευςθ από τισ ιμπεριαλιςτικζσ 

ενϊςεισ ΕΕ και ΝΑΣΟ, με τθν εργατικι τάξθ και το λαό ςτο τιμόνι τθσ εξουςίασ. Για 

να εξαςφαλίςουμε ζνα καλφτερο μζλλον για μασ και τα παιδιά μασ πρζπει να 

παλεφουμε για: 

 τακερι μόνιμθ δουλειά για όλουσ. Μζτρα προςταςίασ όλων των ανζργων. 

Όχι ςτισ απολφςεισ δθμοςίων υπαλλιλων 

 Ανάκτθςθ των απωλειϊν, αγϊνασ για τθν υπογραφι υλλογικισ φμβαςθσ 

Εργαςίασ με αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ και διαςφάλιςθ των όρων εργαςίασ 

 Να καταργθκοφν όλοι οι νόμοι που ζχουν να κάνουν με τθν αντιδραςτικι - 

τιμωρθτικι αξιολόγθςθ και κινθτικότθτα 

 Καμιά ιδιωτικοποίθςθ, καμιά εκχϊρθςθ δθμόςιων, κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 

και οργανιςμϊν ςτουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ 



 

 

 Δθμόςια Κοινωνικι Αςφάλιςθ για όλουσ. Αφξθςθ των εργοδοτικϊν 

ειςφορϊν και επιςτροφι των λεθλατθμζνων από τα αποκεματικά των 

Σαμείων. Κατάργθςθ όλων των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων 

 Αποκλειςτικά δθμόςια δωρεάν εκπαίδευςθ, με κατάργθςθ κάκε 

επιχειρθματικισ δράςθσ 

 Ενιαίο, Κακολικό, αποκλειςτικά Δθμόςιο και Δωρεάν ςφγχρονο ςφςτθμα 

Τγείασ - Πρόνοιασ, Προλθπτικισ Ιατρικισ για όλουσ 

 Προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ, μζςα από 

το κρατικό ςϊμα γιατρϊν εργαςίασ και τεχνικϊν αςφάλειασ 

 Αφορολόγθτο ατομικό όριο 20000 ευρϊ, προςαυξανόμενο 5000 ευρϊ για 

κάκε παιδί. Κατάργθςθ του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατςιϊν. Όχι ςτθ 

φορολθςτεία και ςε όλα τα χαράτςια. Να φορολογθκεί ςτο 45% το μεγάλο 

κεφάλαιο. 

 Απαγόρευςθ πλειςτθριαςμϊν για τθν εργατικι - λαϊκι κατοικία. 

 Να ςταματιςουν άμεςα οι ιμπεριαλιςτικζσ επεμβάςεισ που γεννοφν 

μετανάςτευςθ και προςφυγιά. Καμία ςυμμετοχι, καμία εμπλοκι τθσ χϊρασ 

μασ ςε αυτζσ που γίνονται και ςε αυτζσ που ετοιμάηονται. Αλλθλεγγφθ ςτουσ 

πρόςφυγεσ που βρίςκονται ςτθ χϊρα μασ 

 

Σι να κάνουμε – κάλεςμα ςτουσ εργαηόμενουσ 

Για το επόμενο διάςτθμα αποκτά επιτακτικό χαρακτιρα να περάςει θ οργάνωςθ τθσ 

πάλθσ χζρια των εργαηόμενων. Μζςα από τθ μαηικοποίθςθ, τθν τακτικι λειτουργία 

των οργάνων του κινιματοσ, τθν ενθμζρωςθ και ςυηιτθςθ ςτουσ εργαςιακοφσ 

χϊρουσ να αναδείξουμε τθ ςυνειςφορά αλλά και τθν ευκφνθ κάκε εργαηόμενου ςτο 

δυνάμωμα του κινιματοσ. Πρζπει να γίνεται ξεκάκαροσ ο χαρακτιρασ των 

αντιλαϊκϊν μζτρων, να αποκαλφπτεται ότι αποτελοφν πάγιεσ αξιϊςεισ των 

μονοπωλίων. Να μθν κεωρθκοφν οι κατακτιςεισ που μασ πιραν πίςω ωσ 

περαςμζνα ξεχαςμζνα. Παλεφουμε για ανάκτθςθ απωλειϊν, για ικανοποίθςθ των 

ςφγχρονων αναγκϊν μασ! 

' αυτι τθν προςπάκεια καλοφμε κάκε ςυνάδελφο, κάκε τίμιο ςυνδικαλιςτι που 

βλζπει και νιϊκει ότι δεν πάει άλλο μ' αυτι τθν κατάςταςθ, με αυτζσ τισ 

ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ, του παλιοφ και νζου κυβερνθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ και 

των ςυνοδοιπόρων τουσ, να ςυμβάλει, να ςυμπορευτεί με τισ δυνάμεισ τουσ 

αγϊνα και τθσ προοπτικισ, με τα ςυνδικάτα και τισ Ομοςπονδίεσ που 

ςυςπειρϊνονται ςτο ΠΑΜΕ. 

 

Δίνουμε το χζρι ςε όποιον ςθκϊνεται! 

Ψιφιςε ςτιριξε ΔΑ! 


