
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 Γηα ηελ αλαζηνιή ηεο απεξγίαο  ηεο ΠΟΕ-ΟΣΑ 

 
Με ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο νη  απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ θιάδνπ αλεζηάιεζαλ κε 
απόθαζε ηεο ΠΑΚΔ θαη ηε ζπγθαηαβαηηθή ζπκθσλία ηεο ΓΑΚΔ πνπ πνηέ δελ ηελ ήζειε 
αιιά θαη ηεο ΓΑ (ΠΑΜΔ) επίζεο. 
Η απεξγία ήηαλ από ηελ αξρή πξνβιεκαηηθή γηα κηα ζεηξά ιόγνπο :  
1ν  . Πξνθπξερηεθε ζε αληίβαξν ηεο άηαθηεο ππνρώξεζεο πνπ έγηλε κε ηελ πεξίθεκε 
απνρή από ηηο εθινγηθέο εξγαζίεο, δηεθδηθώληαο  !!! ηελ απόζπαζε εθινγηθνύ επηδόκαηνο. 
Οηαλ αθξηβώο κεηά ηα κεγάια ιόγηα θαη ηηο θνξώλεο ε εγεζία ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ έβαιε ηελ 
νπξά θάησ απν ηα ζθέιηα θαη μέραζε  ηηο κεγαινζηνκίεο ηεο.  
2ν.  Δλώ θαηά βάζε ε επηδίσμε ηεο ΠΑΚΔ ήηαλ  κόλν ε ππνγξαθή ..Δ. γηα ηνπο ΙΓΑΥ 
ζηα πιαίζηα ηεο δεδνκέλεο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο , έζεζε έλα γεληθόινγν δηεθδηθεηηθό 
πιαίζην γηα ην ζύλνιν ησλ δεηεκάησλ, πνπ ήηαλ ζαθέο από ηελ αξρή πσο νύηε ήζειε  
νύηε  θαη κπνξνύζε λα ζεθώζεη  ην βάξνο ελνο  ηέηνηνπ αγώλα.  
3ν. Γελ επηδηώρηεθε θακηά νπζηαζηηθή ζπλελλόεζε γηα ζπληνληζκό κε άιινπο θιάδνπο, 
νύηε ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αιιά θαη ζπλνιηθόηεξα ηνπ δεκόζηνπ θαη 
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα , πνζό κάιινλ θαη ηνπ ηδησηηθνύ. Οη κεγάιεο θνπβέληεο εκείο 
κπαίλνπκε κπξνζηά θαη αο αθνινπζήζνπλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα απνθξύςνπλ ηελ 
πξόζεζε ηνπο όηη δελ επηδίσθαλ γεληθεπκέλν αγώλα ελαληία ζηα βάξβαξα αληεξγαηηθά 
κεηξά ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο ηξόηθαο . 
4ν. Γελ ππήξρε, εθηόο ιίγσλ εμαηξέζεσλ, θακηά νπζηαζηηθή πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο 
απεξγίαο ζηνλ θιάδνπ πέξα από θάπνηεο πξόρεηξα νξγαλσκέλεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθέςεηο 
κε κηθξό κέξνο ησλ Γ.. ησλ ζσκαηείσλ. 
5ν.  ηε πξάμε ε  πιεηνςεθία ηεο ΠΑΚΔ όρη κνλό δελ επεδίσθε θάπνην ζνβαξό αγώλα κε 
δηάξθεηα αιιά   θάλεθε λα κελ έρεη νύηε θάπνην ζρέδην-ζηόρν γηα ηε ζπγθεθξηκκέλε 
απεξγία. 
Γηα δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο θαη νη δπν κεγαιύηεξεο   παξαηάμεηο ηεο νκνζπνλδίαο ΓΑΚΔ θαη 
ΓΑ ( ΠΑΜΔ) δελ ζηήξημαλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ππνλόκεπζαλ από ηελ αξρή ηελ 
απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε. Η κελ ΓΑΚΔ γηα λα κείλεη ζηα όξηα κηαο πεξηνξηνξηζκελεο 
θιαδηθήο δηακαξηπξίαο, ην δε ΠΑΜΔ  εγθαηληάδνληαο κηα λέα ηαθηηθή, όπνπ όρη απιά δελ 
ςήθηζε ,αιιά αληηπξόηεηλε ηελ κεηάζεζε ηεο γηα ηηο 15 Γεθέκβξε ζηε ήδε πξνθπξεγκελε 
απεξγία από ΓΔ θα ΑΓΔΓΤ. 
 Δπζηπρώο γηα κηα αθόκα θνξά, απνδεηθλύεηαη νηη ηα όξηα ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ  
ηωλ ζπλαιιαγώλ θαη ηεο ππνηαγήο πνπ  επηβάινπλ νη θπξίαξρεο ζπλδηθαιηζηηθέο 
εγεζίεο ΠΑΚΕ – ΔΑΚΕ έρνπλ ηειεηώζεη. Ο ζπγθεθξηκκέλνο ζπλδηθαιηζκόο  είλαη 
αλήκπνξνο λα νξγαλώζεη αθόκε θαη κηα ζηνηρεηώδε αληίζηαζε ζηνλ θνηλωληθό 
κεζαίωλα πνπ καο επηβάινπλ. 
Οη όπνηεο πξνζδνθίεο, γελλήζεθαλ  κε ηελ 5λζεκεξε απεξγηαθή  θηλεηνπνίεζε,θξόληηζαλ 
ζηα γξήγνξα λα ηηο αλαθόςνπλ, γηαηί πξαγκαηηθά είραλ αξρίζεη λα κεγαιώλνπλ..  
Οη όπνηεο δηθαηνινγίεο γηα δήζελ  δέζκεπζε  ηεο θπβέξλεζεο γηα ππνγξαθή Δ κε ηελ 
ηθαλνπνίεζε ζην κέιινλ (κεηα ην 2012) θάπνησλ ζεζκηθώλ επηκέξνπο αηηεκάησλ δελ 
κπνξεί λα ηθαλνπνηεί θαλέλαλ .  Η γλσζηή πάληα  δηθαηνινγία, νηη ε ζπκκεηνρή δελ ήηαλ 
ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα θαη νη δπζθνιίεο πνπ έβαδαλ ηα ζσκαηεία κεγάιεο  , είλαη ε κηζή 
αιήζεηα θαη ζε θακηά πεξίπησζε  ν νπζηαζηηθόο ιόγνο γηα  άηαθηε ππνρώξεζε.  
Απηό πνπ θπξηάξρεζε ζηελ απόθαζε ηνπο γηα ην «κάδεκα» ηεο απεξγίαο, εηαλ γηα κηα 
αθόκα θνξά ν θόβνο λα δπλακώζεη, μεθεύγνληαο απν ηα ρέξηα ηνπο, αιιά θαη ν θόβνο νηη 
ε ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο κπνξνύζε λα γεληθεύζεη κηα ζπλνιηθόηεξε αληίδξαζε. 
Η αλαγθαία θιηκάθωζε πνπ πξνηείλακε από ηελ αξρή δελ πέξαζε. Έηζη έθιεηζε κε 
θνξώλεο γηα εηνηκόηεηα θαη επαγξύπλεζε θαη κε θαιέζκαηα γηα λένπο αγώλεο- δειαδή ηελ 
ζπλεζηζκέλε 24σξε εζηκνηππία ησλ ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ ζηηο 15 ΓΔΚΔΜΒΡΗ. 
 



 
πλάδειθνη 
ήκεξα ηελ επνρή ηεε ηξόηθαο θαη ηνπ ΓΝΣ, δελ κπνξηύκε λα ζπλερίδνπκε κε ηνλ ίδην 
αθξηβώο ηξόπν, κε ηελ ίδηα ινγηθή  ήηηαο πνπ καο επηβάιινπλ. 
 Σν ζπλδηθαιηζηηθό εξγαηηθν θίλεκα έρεη αλάγθε  απν  ζηόρνπο αλαηξνπήο απηνύ 
ηνπ εηδηθνύ «θαηνρηθνύ» θαζεζηώηνο  πνπ έρεη επηβιεζεί ζηε ρώξα, έρεη αλάγθε απν 
αηηήκαηα θαη ζηξαηεγηθή απεγθισβηζκνύ απν ηα ζπλερή κλεκόληα πνπ καο δέλνπλ 
ρεηξνπόδαξα, έρεη αλάγθε απν  αηηήκαηα γηα ηελ επηβίωζε ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηελ 
θάιπςε  ησλ ζηνηρεησδώλ αλαγθώλ καο, αηηήκαηα ελάληηα ζηηο απνιύζεηο-κεηαηάμεηο 
πνπ θέξλεη ν ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ,  άκεζα αηηήκαηα ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  ησλ θιεκκέλσλ κηζζώλ-
δώξσλ θαη επηδνκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηωλ αλέξγωλ πνπ δεκηνπξγεί ε πνιηηηθή 
θπβέξλεζεο- θεθαιαίνπ-ηξόηθαο. ‘Δρεη αλάγθε απν ελα πξαγκαηηθό ζπληνληζκό θαη κηα 
άιινπ ηύπνπ ελόηεηα παλσ ζε  θνηλνύο ζηόρνπο όισλ ησλ εξγαδόκελσλ δεκόζηνπ-
ηδησηηθνύ ηνκέα.  
Οη εξγαδόκελνη έρνπκε αλάγθε απν ληθεθόξνπο απνηειεζκαηηθνύο αγώλεο θαη όρη απν 
θαξηθαηνύξεο θηλεηνπνηήζεσλ, αγώλεο απζεληηθνύο βαζηζκέλνπο ζηε ζέιεζε καο θαη 
θαζνδεγνύκελνπο κόλν απν εκάο, ρσξίο αλαζέζεηο θαη εμνπζηνδνηήζεηο. 
Σν παξαδνκέλν ζην θεθάιαην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη αηρκάισην ζηε ινγηθή  ηεο 
ηξνηθαο θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ, πνπ θξαηά εγθισβηζκέλν ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο, έθαγε ηα 
ςσκηά ηνπ. 
Είλαη ε ώξα πιένλ λα γπξίζνπκε νξηζηηθά ζειίδα, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηνλ 
θπβεξλεηηθό-εξγνδνηηθό θαη θνκκαηηθν ζπλδηθαιηζκό. 
 
Να δώζνπκε από ηα θάηω ηελ κάρε ηεο πξαγκαηηθήο αληίζηαζεο θαη λα 
δεκηνπξγήζνπκε ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο  κε αηηήκαηα θαη ζηόρνπο, κε ηαμηθή 
ελόηεηα θαη ζπληνληζκό, κε δηαδηθαζίεο θαη έιεγρν ηνπ αγώλα καο από ηνπο ίδηνπο ηνπο 
εξγαδόκελνπο.  
  
Χωξίο απηαπάηεο θαη αλακνλέο  μεπεξλώληαο  δπζθνιίεο θαη απνγνεηεύζεηο λα 
ζπλερίζνπκε κε θάζε κέζν ηνλ αγώλα καο ωο ηελ ηειηθή λίθε γηα ηελ αλαηξνπή 
ηωλ  βάξβαξωλ  αληεξγαηηθώλ  θαη αληηιαϊθώλ κέηξωλ πνπ ξεκάδνπλ ηηο δωέο 
καο θαη καο νδεγνύλ ζηελ απόιπηε θηώρεηα   
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