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 Γελτίο Τύπου  

Τύφλα να ‘χει ο ΣΔΒ... 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

 Τν μέξακε όηη ν ΣΥΡΘΖΑ εμππεξεηεί ηνπο εξγνδόηεο, αιιά απηή ηε θνξά βάιζεθε λα ηνπο 

μεπεξάζεη. Λε άξζξν ηεο πεξαζκέλεο βδνκάδαο ζηελ θπβεξλεηηθή εθεκεξίδα θαη όξγαλν ηνπ ΣΥΡΘΖΑ 

«Απγή», πξνζπαζνύλ λα παξαδώζνπλ «βαζηθά ζπλδηθαιηζηηθά καζήκαηα». 

Η αξζξνγξαθία απηή ζηεξίδεη ηελ επίζεζε πνπ μεδηπιώλεη ε θπβέξλεζε, ηα ΛΛΕ θαη νη 

εξγνδόηεο ελάληηα ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ αγωλίδνληαη ζηνπο ΟΤΑ. Ιαηαιήγνπλ όηη δελ πξέπεη λα 

έρνπλ δηθαίωκα νη εξγαδόκελνη ζηελ απεξγία «ζε ζηηγκέο θξίζηκεο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία», όηη δελ 

πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίωκα ζε ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηώκαηα αθνύ ε κνληκνπνίεζή ηνπο ζα 

δεκηνπξγήζεη ζηνπο δήκνπο «ηακεηαθά ειιείκκαηα». 

Λάζηνξεο ζηνλ θνηλωληθό απηνκαηηζκό, αλαθαιύπηνπλ ζηελ απεξγία ηελ «νκεξεία ηωλ 

πνιηηώλ», γηα λα θαηαιήμνπλ όηη «νξηζκέλνη θξίζηκνη γηα ηα θνηλωληθά θαη εζληθά ζπκθέξνληα θιάδνη 

δελ έρνπλ ην δηθαίωκα ηεο απεξγίαο».   

Αλάκεζα ζηα άιια κέηξα πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ θεθαιαίνπ ε 

θπβέξλεζε ΣΥΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ είλαη θαη απηά ηεο πεξηζηνιήο ηωλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ειεπζεξηώλ. Είλαη 

δηαθαήο πόζνο ηνπ θεθαιαίνπ ε απαγόξεπζε, ζηελ νπζία, ηωλ απεξγηώλ. Έηζη ν ΣΥΡΘΖΑ ζηξώλεη ην 

έδαθνο γηα λα εμαζθαιίζεη ην «ηδαληθό πεξηβάιινλ γηα ηηο επελδύζεηο».  

Σην ζηόραζηξν ηεο επίζεζεο πνπ εηνηκάδνπλ είλαη όινη εθείλνη νη εξγαδόκελνη πνπ 

θηλεηνπνηνύληαη. Αύξην κεζαύξην ζα πνπλ ηα ίδηα θαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ θιάδν ηεο 

ελέξγεηαο, όηη ηάρα νη αγώλεο ζηξέθνληαη ελάληηα ζην θνηλωληθό ζύλνιν! Τν επόκελν δηάζηεκα ζα 

ιπζζάμνπλ κε ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θηλεηνπνηήζεηο ζηνλ επηζηηηζκό-ηνπξηζκό, ζην 

εκπόξην θαη ζηελ λαππεγηθή βηνκεραλία. Θα θιίλνπλ ζε όιεο ηηο πηώζεηο ην «εζληθό ζπκθέξνλ» ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, ην νπνίν όκωο πξέπεη λα βξεη ηζαθηζκέλα εξγαηηθά δηθαηώκαηα. Θα πεηάλε 

ιάζπε απέλαληη ζηνπο αγώλεο ηωλ εξγαδνκέλωλ. Ιαλείο λα κελ ηζηκπήζεη από ηε βξόκηθε 

πξνπαγάλδα ηνπο. Η αιιειεγγύε είλαη όπιν καο! 

Γπξίζηε ηνπο ηελ πιάηε, είλαη επηθίλδπλνη! Όπνηνο εμαπαηήζεθε από ην παξακύζη ηεο 

θηινιαϊθήο δηαρείξηζεο ζηα πιαίζηα ηνπ θαπηηαιηζκνύ, ζήκεξα νθείιεη λα ζηξαηεπζεί ζηνλ αγώλα γηα 

ηελ ππεξάζπηζε ηεο δωήο ηεο δηθηάο ηνπ αιιά θαη ηωλ παηδηώλ ηνπ, ζην κεηεξίδη ηνπ αγώλα θόληξα 

ζε θπβέξλεζε – εξγνδνζία θαη Επξωπαϊθή Έλωζε. Λέζα από ηα ζωκαηεία καο λα δώζνπκε ηε κάρε 

γηα λα πάξνπκε όηη καο αλήθεη! 

Ιαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηνλ θιάδν ζε εηνηκόηεηα θαη επηθπιαθή. Τν δηθαίωκα ζηελ 

απεξγία θαηαθηήζεθε κε αίκα από ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη δελ πξόθεηηαη λα ην παξαρωξήζνπκε ζην 

βωκό ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμήο ηνπο. Θα ην πεξηθξνπξήζνπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο.  

 


