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Γηα ην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΑΓΔΓΤ ζηηο 14/5/2018 

Η πιεηνςεθία ηεο ΑΓΔΓΤ ζην δξόκν ηνπ εξγνδνηηθνύ θαη θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ  
Απέθιεηζαλ πξαμηθνπεκαηηθά ηηο ςεθνθνξίεο γηα άιιεο πξνηάζεηο  

Απνθαζηζηηθή ζύγθξνπζε κε ηελ «Κνηλσληθή πκκαρία» θαη ηνπο θνξείο ηεο  
 

ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο ΑΓΔΓΤ, πνπ ζπλεδξίαζε έθηαθηα ζηηο 14/5, επηβεβαηψζεθε ε 
πιήξεο ηαχηηζε ησλ δπλάκεσλ πνπ έρνπλ ζπγθξνηήζεη ην πξνεδξείν ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 
-ΓΑΘΔ, ΓΖΤΠ (πξψελ ΠΑΘ), ΔΑΔΘ (χξηδα), πλδηθαιηζηηθή  Αλαηξνπή (απφ ΟΣΑ)- ζηε 
ζηήξημε ηεο «Θνηλσληθήο πκκαρίαο» θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο «Μέξαο Παλεζληθήο Γξάζεο». Σν 
κφλν ηνπο κέιεκα ήηαλ λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ απφθαζε γηα κεηαθίλεζε ηεο απεξγίαο απφ ηηο 16 
Μάε (απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Γ..) ζηηο 30 Μάε. ε φ,ηη αθνξά ην κεγάιν ζέκα ηεο 
αμηνιφγεζεο ζην δεκφζην, ελψ ςεθίζηεθε νκφθσλα ην λέν εμψδηθν γηα ηελ απεξγία/απνρή 
ελάληηα ζηελ αμηνιφγεζε ην 2018, αξλήζεθαλ λα ζπδεηήζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε πξφηαζε, ηφζν 
ησλ Παξεκβάζεσλ φζν θαη άιισλ δπλάκεσλ, γηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα νξγάλσζεο ηνπ αγψλα. 

Μάιηζηα, γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ζα επηβιεζνχλ κνλνζήκαληα απηέο νη απνθάζεηο θαη δε ζα 
αλνίμεη ε ζπδήηεζε γηα νηηδήπνηε άιιν θαηαηέζεθε ζηε ζπδήηεζε, ν πξφεδξνο ηνπ Γεληθνχ 
πκβνπιίνπ (Μπέζεο - ΓΑΘΔ) πξνρψξεζε, πξαμηθνπεκαηηθά θαη κε ηε θάιπςε ηνπ κέινπο ηνπ 
πξνεδξείνπ απφ ηελ ΓΖΤΠ, ζε θάζεηε άξλεζε λα ζέζεη ζε ςεθνθνξία ηηο πξνηάζεηο πνπ 
θαηαζέζακε σο Παξεκβάζεηο φζν θαη ηηο πξνηάζεηο άιισλ δπλάκεσλ. Ο πξφεδξνο ηνπ Γ.., ζε 
πιήξε ζπλελλφεζε κε ηηο παξαηάμεηο ηνπ πξνεδξείνπ, αλαθνίλσζε απφ ην κηθξφθσλν ηε ιήμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο παξ φηη θξαηνχζε ζηα ρέξηα ηνπ ηηο πξνηάζεηο πνπ είραλ θαηαηεζεί θαη παξά ηηο 
έληνλεο δηακαξηπξίεο ησλ γεληθψλ ζπκβνχισλ ησλ Παξεκβάζεσλ, αιιά θαη ηνπ ΜΔΣΑ. Με ηελ 
αλαθνίλσζε ηνπ πξνέδξνπ σο ζχλζεκα, ζεθψζεθαλ θαη απνρψξεζαλ ελ ξηπή νθζαικνχ νη 
ζχκβνπινη ησλ παξαηάμεσλ ηνπ πξνεδξείνπ, κε απνηέιεζκα ζηα επφκελα ιεπηά λα δηαπηζησζεί ε 
παξνπζία κφλν ησλ ζπκβνχισλ ησλ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ, ηνπ ΜΔΣΑ θαη ηνπ ΠΑΜΔ, άξα θαη ε 
έιιεηςε απαξηίαο! 

Μπξνζηά ζε απηήλ ηελ εμέιημε, ν ζπλάδειθνο Γηψξγνο Θξεαζίδεο, εθπξφζσπνο ησλ 
Παξεκβάζεσλ ζην πξνεδξείν ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ, αλαθνίλσζε ηελ παξαίηεζε ηνπ απφ ην 
φξγαλν, θαζψο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα απνηειεί ην δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν θαη λα δίλεη κε ηελ 
παξνπζία ηνπ θάιπςε ζηα πξαμηθνπήκαηα θαη ηηο απζαηξεζίεο ηνπ πξνέδξνπ, ζηελ θαηάθνξε 
παξαβίαζε αθφκα θαη ησλ ζηνηρεησδψλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. 

Με ην πξαμηθφπεκα απηφ, νη ΓΑΘΔ, ΓΖΤΠ, ΔΑΔΘ θαη πλδηθαιηζηηθή Αλαηξνπή. απέθπγαλ 
λα κπνπλ ζε ςεθνθνξία ηφζν ε άιιε πξφηαζε αγψλα θαη ε πξφηαζε γηα θαηαγγειία ηεο 
«Θνηλσληθήο πκκαρίαο»  θαη απνρψξεζε ηεο ΑΓΔΓΤ απφ απηή, πνπ θαηαζέζακε σο 
Παξεκβάζεηο φζν θαη ε πξφηαζε καο γηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα νξγάλσζεο ηνπ αγψλα ελάληηα ζηελ 
αμηνιφγεζε, κέηξα αλαγθαία πέξα απφ ηελ απηνλφεηε θαη θαζπζηεξεκέλε απφθαζε γηα ην λέν 
εμψδηθν. Ζ πξνζρεδηαζκέλε απηή ζηάζε ησλ παξαηάμεσλ ηνπ πξνεδξείνπ έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο 
πνιηηηθήο ηνπο ζηάζεο εξγνδνηηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ θαη ζηήξημεο ηεο 
«Θνηλσληθήο πκκαρίαο» θαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, θακηά έθπιεμε δελ πξνθάιεζε ε κεηαζηξνθή ησλ ΓΑΘΔ, ΓΖΤΠ θαη πλ. 
Αλαηξνπή, πνπ απφ ηηο δειψζεηο ηνπ ηχπνπ «δηαθσλνχκε θαηά 80% κε ην πιαίζην ηεο πκκαρίαο 
αιιά γηα ιφγνπο δηεχξπλζεο ηνπ κεηψπνπ ην ζηεξίδνπκε» ζηελ πξνεγνχκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ. . 
(1/4/2018), έθηαζαλ ηψξα ζηελ ελεξγή ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ ηεο «Θνηλσληθήο πκκαρίαο» κε 
επηρεηξήκαηα φπσο «ηα παηδηά καο είλαη άλεξγα θαη θεύγνπλ ζην εμωηεξηθό θαη ρξεηάδεηαη 
αλάπηπμε γηα λα βξνπλ δνπιεηά», «ε επηρεηξεκαηηθόηεηα είλαη ν δξόκνο, αθνύ δνύκε ζηνλ 
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θαπηηαιηζκό», «αλάπηπμε γηα λα κε ράζεη ηα ζπίηηα ηνπ ν θόζκνο» θαη άιια ηξαγηθά πνπ 
αληηζηξέθνπλ πιήξσο ηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη απηή ε αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε 
δηαζθάιηζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ κε θάζε θφζηνο, είλαη πνπ δηαιχεη ηε λενιαία θαη ηε 
δσή ηεο θαη πξνυπνζέηεη ην ηζάθηζκα ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ακνηβψλ.  Φπζηθά πήγαλ 
πεξίπαην ηα αηηήκαηα γηα απμήζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ, καδηθέο πξνζιήςεηο κφληκνπ 
πξνζσπηθνχ, δηθαίσζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ, αζθάιηζε γηα φινπο, αθχξσζεο - αλαηξνπήο ηνπ 
Μλεκνλίνπ. 

Ζ ΔΑΔΘ (χξηδα), απφ ηελ πιεπξά ηεο, ζε ηαχηηζε κε ηηο άιιεο δπλάκεηο, ππεξακχλζεθε ηεο 
«Θνηλσληθήο πκκαρίαο», ζην φλνκα ηεο ελφηεηαο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, θαη εληφπηζε 
ην πξφβιεκα ζηελ «απνηειεζκαηηθφηεξε δηαπξαγκάηεπζε» γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ζέζεσλ ηεο 
ΑΓΔΓΤ ζην πιαίζην ηεο πκκαρίαο. Φήθηζε θαη απηή ηε ζπκκεηνρή θαη ην πιαίζην ηεο 
«Θνηλσληθήο πκκαρίαο» - ρσξίο ηηο ςήθνπο ηεο δελ ζα δηακνξθψλνληαο πιεηνςεθία ππέξ ηεο - 
επηβεβαηψλνληαο φηη θαη νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο εμππεξεηνχληαη, πξνθαλψο, απφ ην 
αληεξγαηηθφ ζρέδην «θνηλσληθνχ εηαηξηζκνχ».  

Σν ΠΑΜΔ, πνπ κε αίηεκά ηνπ πξνθάιεζε ηελ έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.., πεξηνξίζηεθε λα 
δειψζεη φηη ζα θαηαςεθίζεη ην πιαίζην ηεο πκκαρίαο θαη ζα νξγαλψζεη ηελ απεξγία κε ην δηθφ 
ηνπ πιαίζην, φπσο άιισζηε έθαλε θαη ην ΜΔΣΑ, ελψ θαη νη δχν παξαηάμεηο δελ δέρηεθαλ λα κπνπλ 
ζηε ζπδήηεζε γηα ηε ζπλδηακφξθσζε κε ηα ηαμηθά ζπλδηθάηα, ζηε βάζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ελφο 
άιινπ αγσληζηηθνχ ζρεδίνπ, αληίπαινπ ζην αληεξγαηηθφ ζρέδην ηεο «Θνηλσληθήο πκκαρίαο». 
Απηή ηελ επηινγή επηθξφηεζε θαη ν εθπξφζσπνο ηεο ΓΖΤΠ, ιέγνληαο φηη «είλαη γλωζηό ην 
ΠΑΜΕ θαη ζεβαζηή ε ζέζε ηνπ γηα ην πιαίζην αιιά ην ζέκα είλαη κε θάζε ηξόπν όινη από ηε κεξηά 
ηνπο, κε όπνην πιαίζην ζέιεη ν θαζέλαο, λα ζηεξίμνπκε ηελ απεξγία ζηηο 30 Μάε» . 

Οη Παξεκβάζεηο ππνζηήξημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα λα δηακνξθσζεί έλα αγσληζηηθφ ζρέδην πνπ 
ζα εθθξάδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδφκελσλ, ζα βξίζθεηαη θφληξα ζηνλ θνηλσληθφ εηαηξηζκφ θαη 
ην εξγνδνηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, ζα ζηνρεχεη ζηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο 
πνιηηηθήο θπβέξλεζεο, ΔΔ θαη θεθαιαίνπ θαη δελ ζα πεξηκέλεη θάζε θνξά ηε ΓΔΔ θαη ηνλ 
αληίπαιν λα θαζνξίζνπλ ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν ηεο απεξγηαθήο αληίδξαζεο ησλ ηαμηθψλ 
δπλάκεσλ, πνπ ρξεηάδεηαη λα νξγαλψλνπλ ηνλ αγψλα κε απηνηέιεηα θαη γλψκνλα ηα εξγαηηθά 
ζπκθέξνληα, φπσο έθαλαλ ζηηο 12 Γελάξε ελάληηα ζηα πξναπαηηνχκελα ηεο 3εο αμηνιφγεζεο. 
Μφλν έηζη, πηζηεχνπκε, πσο ην εξγαηηθφ θίλεκα ζα κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν γηα ηηο δπλάκεηο 
ηεο εμνπζίαο. 

Οη Παξεκβάζεηο ζα δψζνπλ ηε κάρε ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο γηα λα θαηαγγείινπλ θαη λα 
απνθαιχςνπλ ην αληεξγαηηθφ ζρέδην ηεο «Θνηλσληθήο πκκαρίαο» θαη λα νξγαλψζνπλ ηνλ αγψλα 
γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ηελ απνηξνπή ηεο 4εο αμηνιφγεζεο 
ηνλ Ηνχλην. Θαινχλ ηα ζσκαηεία θαη ηηο νκνζπνλδίεο ζην δεκφζην λα πξνρσξήζνπλ άκεζα ζε 
νξγάλσζε ηνπ αγψλα ελάληηα ζηελ αμηνιφγεζε, θαζψο ην κέησπν απηφ είλαη πνιχ θξίζηκν θαη 
απνηειεί κλεκνληαθή δέζκεπζε θαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 4εο αμηνιφγεζεο. 

 

 

 

 

 

 

Δπηζπλάπηνπκε ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαζέζακε σο Παξεκβάζεηο ζην Γ ηεο ΑΓΔΓΤ 
 

 

 

 

 

 
 



ΠΡΟΣΑΗ ΑΓΩΝΑ 
ΣΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ - ΚΙΝΗΔΩΝ - ΤΠΔΙΡΩΔΩΝ ΓΗΜΟΙΟΤ 
πνπ θαηαηέζεθε ζην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΑΓΔΓΤ ζηηο 14 Μάε 2018 

 
ήκεξα είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίν απφ πνηέ, απέλαληη ζηελ ηαμηθά αληαγσληζηηθή ΘΟΗΝΧΝΗΘΖ 
ΤΜΜΑΥΗΑ, πνπ πηνζεηεί ηνπ ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ θεθαιαίνπ, λα πξνηάμνπκε έλα άιιν 
αγσληζηηθφ ζρέδην πνπ λα εθθξάδεη ηα αηηήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

ηφρνη καο είλαη: 

 ε απνηξνπή ηεο 4εο αμηνιφγεζεο, ε αλαηξνπή ησλ κλεκνλίσλ θαη ηεο πνιηηηθήο θπβέξλεζεο – 
ΔΔ - θεθαιαίνπ, ε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο 

 ε αλαηξνπή ησλ αληηδξαζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε Παηδεία, Τγεία, Θνηλσληθέο Τπεξεζίεο  

 ε αθχξσζε ησλ πεξηθνπψλ ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο, ιατθφ εηζφδεκα, γηα πξαγκαηηθέο απμήζεηο. 

 ε αλαηξνπή - αθχξσζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ε ππεξάζπηζε ηεο ιατθήο θαηνηθίαο 

 ε αθχξσζε - κε εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζην Γεκφζην 

 ε ζχγθξνπζε κε ηα ηκπεξηαιηζηηθά πνιεκηθά ζρέδηα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μ. Αλαηνιήο 
θαη ηελ εκπινθή ηεο ρψξαο καο. 

Γηα ην αγσληζηηθό πξόγξακκα 

1. πλέρηζε - θιηκάθσζε ησλ αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ζηα κέησπα πνπ έρνπλ αλνίμεη γηα: 
ζηαζεξή κφληκε δνπιεία, καδηθνχο κφληκνπο δηνξηζκνχο, κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ, 
ππεξάζπηζε ηνπ επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο. 

2. πλέρηζε θαη θιηκάθσζε ησλ αγψλσλ ζε παηδεία, πγεία, θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 
3. Πξσηνβνπιίεο αγψλα θφληξα ζηελ Θνηλσληθή πκκαρία θαη ηνπο θνξείο ηεο: 21/5 

ζπγθέληξσζε ελάληηα ζηε θηέζηα ηεο ΓΔΔ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο, 29/5 ζπγθέληξσζε 
ελάληηα ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΔΒ. 

4. Απεξγία ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Ηνχλε, κε ζπλέρεηα θαη θιηκάθσζε, κέζα απφ Γεληθέο 
πλειεχζεηο, κε λέα απεξγία κέρξη ηηο 20 Ηνχλε, απέλαληη ζην Eurogroup θαη ελάληηα ζηελ 
νινθιήξσζε ηεο 4εο αμηνιφγεζεο. 

 
Γηα ηελ αμηνιόγεζε ζην δεκόζην 

 
1. Δπηθαηξνπνίεζε - απνζηνιή εμψδηθσλ γηα απεξγία/απνρή. 
2. Θάιεζκα ζε Οκνζπνλδίεο θαη σκαηεία λα νξγαλψζνπλ καδηθέο δηαδηθαζίεο (Γεληθέο 

πλειεχζεηο, ζπλειεχζεηο ηκεκάησλ, πεξηνδείεο) γηα ηελ επηηπρία ηεο απεξγίαο/απνρήο απφ 
ηελ ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε ηνπ 2018. 

3. Μπινθάξηζκα ζε φια ηα επίπεδα (Τπεξεζηαθά πκβνχιηα, πκβνχιηα Δπηινγήο θνθ) θάζε 
απφπεηξαο απνθιεηζκνχ ζπλαδέιθσλ απφ ηηο θξίζεηο γηα ζέζεηο επζχλεο. Τπεξάζπηζε φισλ 
ησλ ζπλαδέιθσλ απέλαληη ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κε πιήξε θάιπςε ζε φια ηα επίπεδα. 

4. Θάιπςε κε απεξγία/απνρή φισλ ησλ ππαιιήισλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη εξγαζίεο ζρεηηθέο κε 
ηελ ειεθηξνληθή αμηνιφγεζε (δηακφξθσζε πιαηθφξκαο, αξρείνπ θιπ). 

 

 

Πξόηαζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ θαηαγγειία 
ηεο Κνηλσληθήο πκκαρίαο θαη  ηελ απνρώξεζε ηεο ΑΓΔΓΤ από απηή 

 
 
 
 
 
 



Γηα ηελ «Κνηλσληθή πκκαρία» θαη ηελ «παλεζληθή εκέξα δξάζεο» 

Όρη ζηηο θηέζηεο ηηο εξγνδνηηθέο – αγώλεο θαη απεξγίεο ηαμηθέο 
 

Οη ζηαζψηεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ θαη εξγνδνηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, ζε ΓΔΔ–ΑΓΔΓΤ, κε ηηο 
παξαηάμεηο ηεο ΝΓ, ηνπ ΤΡΗΕΑ, ηνπ ΠΑΟΘ θιπ, απφ θνηλνχ κε ηνπο «θνηλσληθνχο εηαίξνπο», κε 
εξγνδνηηθνχο θαη δηαηαμηθνχο «επηζηεκνληθνχο θνξείο», ζπγθξφηεζαλ ηελ «Θνηλσληθή 
πκκαρία» θαη φξηζαλ ηελ 30ε Μάε σο «παλεζληθή εκέξα δξάζεο» δίλνληαο ηεο απεξγηαθφ 
ραξαθηήξα. 
Ζ ζπγθξόηεζε ελόο ηέηνηνπ πνιηηηθνύ – θνηλσληθνύ κπινθ κε αληηδξαζηηθό 
πξνζαλαηνιηζκό θαη πεξηερόκελν απνηειεί κηα πξσηνθαλή αληεξγαηηθή ελέξγεηα, 
εμαηξεηηθά επηθίλδπλε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Αλαηξεί ηε βαζηθή 
νπζία χπαξμεο ησλ ζπλδηθάησλ πνπ είλαη ε νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε βάζε ηεο πιηθήο 
πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηαμηθήο ηνπο ζέζεο κε βάζε ηελ ηαμηθή/θνηλσληθή ηνπο ηδηφηεηα θαη κε 
ζηφρν ηελ ππεξάζπηζε ησλ ηαμηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ, αθνχ παξαπέκπεη ζαθέζηαηα ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο θαη, ην θπξηφηεξν, εθθξάδεη ηαμηθά ζπκθέξνληα αιιφηξηα 
θαη αληαγσληζηηθά κε εθείλα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
  

Πξφθεηηαη γηα κηα πνηνηηθή, αληηδξαζηηθή ηνκή πνπ ζηνρεχεη καθξηά! Με αηηήκαηα πιήξσο 
πξνζαξκνζκέλα ζηε «κεηακλεκνληαθή Διιάδα, ζηα καησκέλα πιενλάζκαηα, ζηελ «αλάπηπμε» 
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, ζηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΣ, ζηελ εζληθή ζπλαίλεζε γηα ηελ 
«ηζρπξή Διιάδα». Δπηδηψθνπλ ην κφληκν μεξίδσκα ησλ εξγαηηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη αγψλσλ 
ελάληηα ζην θεθάιαην, ηελ ΔΔ θαη ηηο θπβεξλήζεηο, ηελ πιήξε παξάιπζε ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο κε 
ηηο θηέζηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ. 
Απηή αθξηβψο είλαη θαη ε γξακκή ηνπ εξγνδνηηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ. Μηα γξακκή 
πνπ πηνζεηεί πιήξσο ηα νξάκαηα ηνπ θεθαιαίνπ γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλάπηπμε, εζληθφ ζρέδην 
παξαγσγηθήο αλαζπγθξφηεζεο, θνξνινγηθά θίλεηξα θιπ. Γηαηί ην «θνηλφ ηνπο φξακα» είλαη ε 
θνηλή δηαηαμηθή «παλεζληθή» ζπζηξάηεπζε γηα έλα επελδπηηθφ παξάδεηζν, γηα έλα λέν El Dorado, 
θζελήο θαη επέιηθηεο εξγαζίαο, θνξναπαιιαγψλ θαη απνγείσζεο ηεο θεξδνθνξίαο, φπσο ην 
δηαηχπσζε πξφζθαηα θαη ν ΔΒ ζε ζρεηηθφ θείκελφ ηνπ. 
 

Πξφθεηηαη γηα έλα απεξγηαθφ πιαίζην κε αλχπαξθηα ηα εξγαηηθά αηηήκαηα θαη ζπκθέξνληα. Ο 
θπβεξλεηηθφο θαη εξγνδνηηθφο ζπλδηθαιηζκφο, πνπ αξλήζεθε λα θαιχςεη απεξγηαθά ηελ 12ε 
Γελάξε θαη έδσζε ήδε ηα ρέξηα κε ην ΔΒ, ζηελ ππνγξαθή κηαο αθφκα κλεκνληαθήο Δζληθήο 
πιινγηθήο χκβαζεο, θαιεί ζε απεξγία κε πιαίζην ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
θεθαιαίνπ, ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο. 
 

Όκσο, ε εξγαηηθή ηάμε, νη εξγαδφκελνη θαη νη άλεξγνη δελ είκαζηε θνκκάηη ηνπ «εζληθνχ θνξκνχ»! 
Σν ηαμηθφ εξγαηηθφ θίλεκα, πξέπεη λα δηακνξθψζεη έλα δηαθνξεηηθφ αγσληζηηθφ ζρέδην κε 
επίθεληξν ηηο εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο, κε εξγαηηθή απεξγία «απφ ηα θάησ», ελφςεη θαη ηεο 4εο 
αμηνιφγεζεο. Να δείμεη ζηελ πξάμε έλαλ άιιν δξόκν. Σνλ δξόκν ηεο αλεμάξηεηεο ηαμηθήο 
πάιεο, κε ζπλδηθάηα θαη απεξγίεο ζηα ρέξηα ησλ εξγαδόκελσλ. 
 

Καηαγγέιινπκε ηελ Κνηλσληθή πκκαρία 
ΓΔΝ ΣΟΤ ΑΦΗΝΟΤΜΔ Δ ΥΛΩΡΟ ΚΛΑΡΙ   
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Δίκαζηε κε ηηο απεξγίεο ησλ εξγαδόκελσλ  
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