
Σν Γεληθφ πκβνχιην ηεο ΑΓΔΓΤ, ζηηο 4-7-2013, έγηλε ζηε ζθηά ηεο αλακνλήο ησλ 

αλακελφκελσλ εμαγγειηψλ ηνπ λένπ ππ. Γηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο γηα άκεζεο 

απνιχζεηο ζην Γεκφζην, κε «δεμακελέο» ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο ΟΣΑ θαη ησλ 

δειψζεσλ ηνπ λένπ ππνπξγνχ πγείαο γηα θιεηζίκαηα λνζνθνκείσλ θαη απνιχζεηο. Οη 

απνθάζεηο πνπ πήξε ην Γ κε ηε ζπκθσλία φισλ ησλ άιισλ παξαηάμεσλ, (γεληθή 

εμνπζηνδφηεζε ηεο ΔΔ γηα πνιχκνξθεο θηλεηνπνηήζεηο, αθφκα θαη απεξγηαθέο κέζα 

ζην θαινθαίξη), είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρεο κε ην κέγεζνο ηεο επίζεζεο θαη ηηο 

πεξηζηάζεηο.  

Απφ ηελ πιεπξά καο, θαηαζέζακε ην παξαθάησ αγσληζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν 
ζεσξνχκε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε γηα απνθαζηζηηθή απάληεζε ηψξα ζηε 
«λέα» δηθνκκαηηθή θπβέξλεζε ηαμηθνχ πνιέκνπ, γηα λα δηεπξπλζεί ην ξήγκα πνπ 
άλνημε ζην αληίπαιν ζηξαηφπεδν ν αγψλαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΡΣ, γηα λα 
εθθξαζηεί νξγαλσκέλα ε ιατθή έθξεμε νξγήο πνπ μερχζεθε θαη θνξπθψζεθε κε 
αθνξκή ην «καχξν» ηεο ΔΡΣ, γηα λα πεξάζεη ζηελ αληεπίζεζε ν θφζκνο ηεο 
εξγαζίαο. 
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ήκεξα, είλαη αλαγθαία αιιά θαη εθηθηή, φζν πνηέ άιινηε, ε ζπγθξφηεζε ελφο 

πιαηηνχ θηλήκαηνο αλαηξνπήο απηήο ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ εθθξαζηψλ ηεο. Έλα 

θίλεκα πνπ ζα ελψζεη ην εξγαηηθφ θίλεκα κε φιεο ηηο άιιεο αληηζηάζεηο πνπ δηαξθψο 

γελληνχληαη ζε κηα θαηεχζπλζε θιηκάθσζεο ξήμεο θαη αλαηξνπήο.  

ήκεξα νη εξγαδφκελνη ζην δεκφζην, καδί κε ηηο δξακαηηθέο κεηψζεηο κηζζψλ θαη ηελ 
ηξαγηθή ζπξξίθλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, είκαζηε πεξηθπθισκέλνη θαη απφ έλα 
αζθπθηηθφ απηαξρηθφ πιαίζην κε απεηιή δηαζεζηκφηεηαο, αξγίαο, θηλεηηθφηεηαο, 
απφιπζεο, πνπ ζηνρεχεη θαη ζηε δηάιπζε θάζε ζπιινγηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα 
ππνλνκεπηεί θάζε επηινγή αληίζηαζεο θαη αγψλα.  
Λέκε ινηπφλ φηη: δελ ππάξρνπλ πιένλ νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα κηα ζηάζε 
αλνρήο, αλακνλήο απέλαληη ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ή πνιχ πεξηζζφηεξν 
απηαπάηεο φηη ππάξρεη πεξίπησζε λα ζσζεί θάηη αλ δελ πξνρσξήζνπκε ζε 
ζχγθξνπζε κε απηή. 
Πξνρσξάκε ινηπφλ απνθαζηζηηθά: 
1. ε δηνξγάλσζε καδηθνχ ζπιιαιεηεξίνπ θαη απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο ηελ 
επφκελε εβδνκάδα γηα ηε ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΡΣ, κε θάιεζκα 
ζπκκεηνρήο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκφζην, ηδηαίηεξα φζσλ ζηνρνπνηνχληαη 
ζήκεξα (εθπαηδεπηηθνί, ΟΣΑ, Ννζνθνκεία, ΔΛΣΑ, ΔΒΟ θιπ). Σα εξγαηηθφ θίλεκα 
ζπλνιηθά, νθείιεη λα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη απηφλ ηνλ αγψλα, πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ 
πηψζε ηεο ηξηθνκκαηηθήο θπβέξλεζεο θαη απέδεημε κε ηνλ πην θαζαξφ ηξφπν ηηο 
δπλαηφηεηεο θαη ηε δπλακηθή πνπ κπνξεί λα αλνίμεη έλα απνθαζηζκέλν θαη 
αλππνρψξεην εξγαηηθφ θίλεκα. 
2. ηε δηνξγάλσζε λέσλ καδηθψλ ζπιιαιεηεξίσλ, θαηαιήςεσλ, θηλεηνπνηήζεσλ 
ελάληηα ζηα θπβεξλεηηθά ζρέδηα γηα δηαζεζηκφηεηεο-απνιχζεηο. Αξλνχκαζηε φηη 
πεξηζζεχεη νπνηνζδήπνηε! 



3. Γηαξθήο ζπλεδξίαζε ηεο ΔΔ ηεο ΑΓΔΓΤ θαη αλνηρηέο δηαδηθαζίεο ηνπ Γεληθνχ 
πκβνπιίνπ (έθηαθηε ζχγθιηζε) γηα λα απνθαζηζηεί άκεζε θιηκάθσζε, αλ ππάξμεη 
έζησ θαη κία απφιπζε (ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ΔΡΣ). 
4. Παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ηνπ Γ θαη ηεο ΔΔ ηεο ΑΓΔΓΤ ζε έθηαθηε ζχγθιηζε 
ηνπ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ γηα ζέκα ησλ απνιχζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε.  
5. πιινγηθέο δηαδηθαζίεο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο (Γ, επηηξνπέο αγψλα, 
ζπλελλνήζεηο κε ηνπηθνχο καδηθνχο θνξείο) θαη απνθάζεηο γηα θαηαιήςεηο δεκνζίσλ 
θηηξίσλ. Σα κέιε ηνπ Γ ηεο ΑΓΔΓΤ κε πεξηνδείεο ηψξα ζε φιε ηε ρψξα θαη ζε 
φινπο ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο λα εληζρχζνπλ απηή ηελ πξνζπάζεηα.  
6. Απέλαληη ζηελ επέιαζε θπβέξλεζεο -ΓΝΣ -ΔΔ νξγαλψλνπκε απφ ζήκεξα, 
παιιατθφ-παλεξγαηηθν μεζεθσκφ, κε γεληθφ πνιηηηθφ απεξγηαθφ αγψλα δηαξθείαο, κε 
δηαδειψζεηο, θαηαιήςεηο, ζπγθεληξψζεηο, κε ζηφρν ηελ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΗ 
ΑΝΣΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ-Δ.Δ.-Γ.Ν.Σ.  
Γελ πνπιάκε ην δεκφζην πινχην, ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηα δάζε, ην λεξφ, ηελ 
ελέξγεηα.   
Γε ρξσζηάκε, δελ έρνπκε, δελ πιεξψλνπκε, φρη ζηα ραξάηζηα.  
Γνπιεηά γηα φινπο-ελάληηα ζηελ αλεξγία φρη ζηα θιεηζίκαηα θαη ηηο απνιχζεηο ζε 
δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα. Να πιεξσλφκαζηε γηα λα δνχκε αμηνπξεπψο απφ ηε 
δνπιεηά καο, ππεξάζπηζε πξνάζπηζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ.  
Γεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θη ειεπζεξίεο, ππεξάζπηζε ησλ θνηλσληθψλ  πνιηηηθψλ θαη 
εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ πνπ ζπξξηθλψλνληαη δηαξθψο, θαη θαηαπαηνχληαη 
πξνθιεηηθά θαη «πηινηηθά» ζηηο «Μαλσιάδεο». 
Όρη ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε παηδείαο, πγείαο, πξφλνηαο, είλαη δήηεκα δσήο γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο. 
Γηα ηε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, ηελ θαηάξγεζε κλεκνλίσλ, δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ –
εθαξκνζηηθψλ λφκσλ, γηα λα κελ πεξάζεη ην μεπνχιεκα ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ θαη 
νη απνιχζεηο, γηα ην κηζζφ, ηε δνπιεηά, ηα εξγαζηαθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά καο 
δηθαηψκαηα, γηα λα μαλαπάξνπκε πίζσ απηά πνπ καο θιέςαλε! 
 
Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο πξόηαζεο:  

α)Καινύκε άκεζα ζπλειεύζεηο ηωλ πξωηνβάζκηωλ ζωκαηείωλ γηα λα 

απνθαζίζνπλ νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη θαη λα ζπγθξνηήζνπλ επηηξνπέο  γηα ηελ 

νξγάλωζε ηνπ αγώλα ηνπο  

β) Απεπζύλνπκε ζήκεξα ηελ πξόηαζε απηή ζηε ΓΣΕΕ, ηηο Οκνζπνλδίεο θαη ηα 

ζωκαηεία ηνπ ηδηωηηθνύ  ηνκέα, ηηο επαγγεικαηηθέο θαη ζπληαμηνπρηθέο 

νξγαλώζεηο, ηνπο θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ηηο ηνπηθέο-θνηλωληθέο 

ζπιινγηθόηεηεο θαη ζηνπο Σπληνληζκνύο Πξωηνβάζκηωλ Σωκαηείωλ θαη 

Οκνζπνλδηώλ.  

Όινη καδί κπνξνύκε λα ηνπο ληθήζνπκε! 
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