
Αζήλα, 27 Φιεβάξε 2019 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ γηα ηελ  

ΩΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ηωλ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ζηα ΩΜΑΣΔΗΑ 

ΚΑΛΟΤΜΔ ηνπο ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ζε ΔΠΑΓΡΤΠΝΖΖ 

ΜΠΡΟΣΑ ζην  37
ν
 ΤΝΔΓΡΗΟ ηεο ΓΔΔ  

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 

Από ηόηε πνπ ηδξύζεθαλ ηα πξώηα ζπλδηθάηα, 

δηαθαήο πόζνο ησλ εξγνδνηώλ είλαη λα ηα 

βάινπλ ζην ρέξη. Απηή ε πξνζπάζεηά ηνπο, 

εηδηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη εληαζεί, 

παίξλεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. 

ηνλ εξγαδόκελν ιαό έρνπκε λα 

θαηαγγείινπκε ηηο εμήο πξαθηηθέο βίαο θαη 

λνζείαο, πνπ εθαξκόδνπλ, ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπο ε εξγνδνζία, ε 

θπβέξλεζε, θαη νη πιεηνςεθίεο ηεο ΠΑΚΕ, 

ΔΑΚΕ, ΤΡΙΖΑ, ή όπσο αιιηώο εκθαλίδνληαη 

ζην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα γηα λα κπεξδεύνπλ 

ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Α.  ε δεθάδεο εξγαηηθά θέληξα ηεο ρώξαο εκθαλίδνληαη αληηπξόζσπνη γηα ην 

ζπλέδξην ηεο ΓΕΕ, από ζσκαηεία ζθξαγίδεο, γηα ηηο αξραηξεζίεο ησλ νπνίσλ: Δελ 

ππάξρεη θαλέλα έγγξαθν θαηαηεζεηκέλν ζηα αληίζηνηρα πξωηνδηθεία. Οη ιίζηεο 

ςεθηζάλησλ είλαη νλόκαηα κε αιθαβεηηθή ζεηξά, όκνηα κε εθινγηθέο ιίζηεο. Ο 

αξηζκόο ησλ ςεθηζάλησλ, αλ δηαηξεζεί κε ην ρξόλν πνπ ππνηίζεηαη όηη δηήξθεζαλ 

νη εθινγέο, δείρλεη όηη ςήθηδε έλαο εξγαδόκελνο αλά 40 δεπηεξόιεπηα, πξάγκα 

αδύλαην. Σα ίδηα νλόκαηα εκθαλίδνληαη ζε δπν, ηξία θαη ηέζζεξα ζωκαηεία! 

Β.  Επηρεηξνύλ νη ίδηνη νη εξγνδόηεο λα εθιεγνύλ ζε δεπηεξνβάζκηα θαη 

ηξηηνβάζκηα όξγαλα (Οκνζπνλδίεο θαη ΓΕΕ). Δκθαλίδνληαη εθιεγκέλνη, 

δηεπζπληέο πξνζωπηθνύ, δηεπζπληέο κάξθεηηλγθ, αθόκα θαη κέιε Γηνηθήζεωλ 

επηρεηξήζεωλ. Πξόζθαην είλαη ην παξάδεηγκα κε ην ζπλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο 



Ιδησηηθώλ Τπαιιήισλ Ειιάδαο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ εκπόδηζαλ κε 

απνθαζηζηηθόηεηα νη εξγαδόκελνη ηνπ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ επηηξαπεί ζηα 

ζηειέρε ηεο εξγνδνζίαο λα πηάζνπλ ζηαζίδη ζε ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα. 

Γ.  ε απηή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα, λα αιινηώζνπλ ην ζπζρεηηζκό δύλακεο 

ζηα ζπλδηθάηα, Εξγαηηθά Κέληξα, Οκνζπνλδίεο, νη εξγνδόηεο θαη ηα ηζηξάθηα ηνπο 

έρνπλ βξεη ζπκπαξαζηάηε ηηο θξαηηθέο δπλάκεηο θαηαζηνιήο, ηα ΜΑΣ, ηελ ΟΠΚΕ, 

ηελ αζηπλνκία, αιιά θαίλεηαη πσο αμηνπνηνύλ θαη ην παξαθξάηνο: θαηαθεύγνπλ 

ζε θνηλνύο πνηληθνύο ηξακπνύθνπο, αλζξώπνπο ηεο λύρηαο, κπξάβνπο πνπ 

νπινθνξνύλ, νη νπνίνη ρηππάλε ζπλδηθαιηζηέο πνπ δίλνπλ ηνλ αγώλα 

θαζεκεξηλά ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο απέλαληη ζηελ εξγνδνζία. 

πλάδειθνη,  

Γελ είλαη κηα κάρε γηα ηελ θαξέθια. Εκείο, νη 

ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζην 

ΠΑΜΕ, δελ απνδερόκαζηε ηνπο παρπινύο 

κηζζνύο, ηα πξνλόκηα γηα ηε ζπλδηθαιηζηηθή 

αξηζηνθξαηία, πνπ έθηηαμε ην ΠΑΟΚ θαη ε ΝΔ 

θαη ηα ζπληεξεί ν ΤΡΙΖΑ. Δίλαη κηα κάρε γηα 

ην πνηα θαηεύζπλζε ζα επηθξαηήζεη ζην 

εξγαηηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα.  

Όινη απηνί πνπ απνηεινύλ ηνλ εξγνδνηηθό θαη 

θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό παζρίδνπλ θαη 

εθπξνζσπνύλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγνδνηώλ 

θόληξα ζηα ζπκθέξνληα ηεο εξγαηηάο. 

Είλαη απηνί πνπ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

πξσηνζηάηεζαλ γηα λα ρηππεζνύλ ηα 

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, λα κεησζνύλ νη κηζζνί θαη ηώξα πξσηνζηαηνύλ γηα λα κε 

ζεθώζεη θεθάιη ν εξγάηεο, λα κελ δηεθδηθήζεη, λα εμαζθαιηζζνύλ ηα θέξδε ησλ 

αθεληηθώλ. 

Να κελ ηνπο πεξάζεη! Οη εξγάηεο έρνπκε εκπεηξία γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ 

εξγνδνζία θαη ηα ηζηξάθηα ηνπο. Καινύκε ζε αγώλα λα απαιιαγνύκε από απηά 

ηα βαξίδηα, λα δηεθδηθήζνπκε απηό πνπ καο αλήθεη ζύκθωλα κε ηηο αλάγθεο 

καο!  

Καινύκε ηα ζπλδηθάηα, ηνπο εξγαδόκελνπο, κε θάζε κέζν 
λα βξεζνύλ ζηελ Καιακάηα, ζηηο 14 Μάξηε, εκέξα έλαξμεο 
ηνπ ζπλεδξίνπ. 
  


