
Θέλουν  να  κάνουν  την  απεργία  παράνομη.  Όλοι  στην  στάση  εργασίας  και  στην
συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος- Κοραή στις 12.00!

 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ φέρνει άρον άρον τροπολογία ενάντια στο δικαίωμα στην απεργία.
Η αλητεία της κυβέρνησης είναι τέτοια που η τροπολογία θα συζητηθεί σε μία και μόνο συνεδρίαση
την Τρίτη 5 Δεκέμβρη στις 12.00 μμ.

Η τροπολογία αφορά στα πρωτοβάθμια σωματεία και ορίζει ότι για την κήρυξη απεργίας απαιτείται το
50% των οικονομικά ενεργών μελών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο ΣΕΒ και οι δανειστές βάζουν στο
στόχαστρο τα πρωτοβάθμια σωματεία γιατί ξέρουν καλά πως μόνο από την βάση των εργαζόμενων
μπορούν  να  ξεσπάσουν  μαχητικοί  αποφασιστικοί  αγώνες.  Γι  αυτό  και  η  τροπολογία  αφήνει  στο
απυρόβλητο τον γραφειοκρατικό υποταγμένο συνδικαλισμό. 

Φοβούνται  τους  «σεισμούς  που  μέλλονται  για  να  ‘ρθουν».  Την  οργή  και  την  αγανάκτηση  που
προκαλεί η εφαρμογή των μέτρων της τρίτης αξιολόγησης πάνω στα συσσωρευμένα αντιλαϊκά μέτρα
μιας εφταετίας μνημονίων. 

Τεράστιες οι ευθύνες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ που επέλεξαν για μια ακόμα φορά θέση αναμονής και
ήττας κι όχι μάχης. Χωρίς καμία προετοιμασία και κήρυξη αγώνα για όλα τα ζητήματα που θέτει η γ'
αξιολόγηση, έδωσαν το περιθώριο στην κυβέρνηση να κάνει ότι θέλει, αφήνοντας την πρωτοβουλία
των κινήσεων στην κυβέρνηση, στο κεφάλαιο και στους δανειστές… Περίμεναν πότε θα κατατεθούν
τα  μέτρα  για  να  καλέσουν  σε  κινητοποίηση  και  όρισαν  απεργία  κατόπιν  εορτής.  Είναι  μια
χιλιοπαιγμένη τακτική που οδηγεί το συνδικαλιστικό κίνημα στην ήττα και στον εκφυλισμό.

Να πάρουμε τους αγώνες στα χέρια μας! Για μια νικηφόρα αναμέτρηση που θα φέρει στο προσκήνιο
τις ανάγκες, τα δικαιώματα και την αγωνία του κόσμου της δουλειάς.

Κάτω τα χέρια από την απεργία!

Συνδικάτα ταξικά όχι εργοδοτικά

ΟΛΟΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

Την Τρίτη 5/12 στις 12.00 στην πλατεία Κλαυθμώνος- Κοραή και στην στάση εργασίας που έχουν 
προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ. 

Η γραμματεία της πρωτοβουλίας πρωτοβάθμιων σωματείων για συντονισμό 


