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Αρ. Πρωτ. 88 

 
Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Κάτω τα χέρια από την απεργία – Όλοι στην κινητοποίηση στο υπουργείο 

Εργασίας στις 12 Οκτώβρη στις 5.00μμ!»         

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ετοιμάζεται σε συνεργασία με την ΕΕ και το ΔΝΤ μπροστά 

στο κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης να δώσει ένα σημαντικό χτύπημα στο εργατικό συνδικαλιστικό 

κίνημα. 

Δεν φτάνει η μαζική λαϊκή χειραγώγηση, τα ψέματα και οι αυταπάτες που αξιοποίησε ο 

ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσει στο τιμόνι της εξουσίας για λογαριασμό του κεφαλαίου. Δεν φτάνουν το 

3ο μνημόνιο που ψήφισε και οι εκατοντάδες αντιλαϊκοί νόμοι που έχουν τσακίσει τη ζωή χιλιάδων 

εργατικών και λαϊκών οικογενειών. Έρχεται τώρα, σε συνθήκες "ανάκαμψης", να οργανώσει 

χτύπημα στην οργάνωση των εργατικών αγώνων και στο απεργιακό δικαίωμα. Γιατί γνωρίζει εκ 

των προτέρων ότι η “δίκαιη ανάπτυξη” που ευαγγελίζεται θα γίνει στο έδαφος της κατάργησης 

δικαιωμάτων και κατακτήσεων, θα είναι ένας κόφτης διαρκείας για το λαό, νέα λεηλασία στο 

λαϊκό εισόδημα και νέα συρρίκνωση δικαιωμάτων θα συνοδεύσει την ανάπτυξη των 

καπιταλιστικών κερδών. 

Μπροστά σ’ αυτή τη βαρβαρότητα, ετοιμάζεται να βάλει τους εργατικούς διεκδικητικούς 

αγώνες στον πάγο. Δεν θα τους περάσει!!! 

Η ιστορική πείρα έχει αποδείξει ότι αντιλαϊκά μέτρα και καταστολή πάνε χέρι - χέρι. Η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει αναλάβει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου μέσα στους χώρους δουλειάς. 

Να χτυπήσει το δικαίωμα στη απεργία, την οργανωτική δομή του κινήματος, τον τρόπο με τον 

οποίο θα οργανώνονται οι εργάτες. Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ενορχηστρωμένη 

παρέμβαση κυβέρνησης και εργοδοσίας στο συνδικαλιστικό κίνημα, με μακρύ χέρι τους 

συνδικαλιστές στο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ενισχύσουν με μια απίστευτη τρομοκρατία έναν μηχανισμό 

που έχουν βαφτίσει σωματείο στο χώρο των σούπερ μάρκετ. 

Η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς μεγαλώνει, η εργοδοσία με την ανοχή της 

κυβέρνησης ξεσαλώνει. Εκατοντάδες είναι οι απολύσεις πρωτοπόρων συναδέλφων στους χώρους 

δουλειάς, εργαζόμενων ακόμα και εκλεγμένων μελών Διοικητικών Συμβουλίων, που υποτίθεται 

ότι "προστατεύονται" από τη σημερινή νομοθεσία, με μοναδικό τους "παράπτωμα" ότι 

πρωτοστατούν στους αγώνες ενάντια στις απολύσεις, στις μειώσεις μισθών, στα εργοδοτικά 
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εγκλήματα. Το 90% των απεργιών που φτάνουν στα δικαστήρια κρίνονται παράνομες, ενώ έχει 

στηθεί ολόκληρη βιομηχανία από μηνύσεις και διώξεις ενάντια στους εκπροσώπους του ταξικού 

συνδικαλιστικού κινήματος, με αποφάσεις που πολλές φορές κρίνουν ένοχους τους εργαζόμενους 

που μπαίνουν μπροστά για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των εργατών. 

Ετοιμάζονται, λοιπόν, εντείνοντας την καταστολή, να βάλουν καινούρια εμπόδια στην 

απεργία, στην οργάνωση των εργαζομένων, να επιβάλουν ακόμα μεγαλύτερη αναλυτική 

καταγραφή και παρακολούθηση των πρωτοπόρων εργαζομένων με ηλεκτρονικό μητρώο από το 

κράτος, οικονομικό στραγγαλισμό των σωματείων για να μην μπορούν να αναπτύξουν δράση. 

Να σημάνει συναγερμός σε όλα τα συνδικάτα. 

Κάθε συνδικαλιστής να μπει στην πρώτη γραμμή της μάχης. 

Κάθε εργάτης και εργάτρια να οργανωθεί στο σωματείο του. 

Για να δυναμώσουν τα συνδικάτα για να κλιμακωθεί ο αγώνας. 

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από το κεκτημένο δικαίωμά μας να συζητάμε μέσα στους χώρους 

δουλειάς, να οργανωνόμαστε, να συμμετέχουμε στις διαδικασίες και στις αποφάσεις των 

σωματείων, στην καθημερινή διεκδίκηση για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων 

μας. Για ένα κίνημα μαζικό και ατσαλωμένο από την καθημερινή πάλη μέσα στους χώρους 

δουλειάς, με σωματεία ζωντανά που θα συμμετέχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, για την υπεράσπιση 

και τη διεύρυνση των δικαιωμάτων, με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες μας που δεν χωρούν στην 

ανάπτυξή τους. 

Κάτω τα χέρια από την απεργία – Όλοι στην κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας 

στις 12 Οκτώβρη στις 5.00μμ! 

 

 

 


