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Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει με νέα ένταση την πολιτική της επίθεσης στα δικαιώματα και τις κα-
τακτήσεις μας, από το σημείο που την άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το αφήγημα της «ανά-
πτυξης» χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό που υπηρέτησαν όλοι οι προηγούμενοι με τα δικά τους: την 
αύξηση της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων, τη χειροτέρευση της δουλειάς και της ζωής μας, την υ-
ποθήκη της χώρας και της προοπτικής του λαού στα συμφέροντα του ξένου και του ντόπιου κεφαλαίου. 

Μετά τις τροχιοδεικτικές τροπολογίες τον Αύγουστο, στα γρήγορα η κυβέρνηση προωθεί νέο αντεργατικό 
πλαίσιο: εξαιρέσεις από τις έτσι κι αλλιώς τσακισμένες συλλογικές συμβάσεις, διευκόλυνση των απολύσεων, 
προετοιμασία για νέο χτύπημα στην ασφάλιση και στο επίκεντρο το δικαίωμα στη συλλογική οργάνωση 
των εργαζόμενων. Μέσα στο ίδιο κλίμα, προωθεί με γρήγορους ρυθμούς την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση 
των ΕΛΠΕ, με τα δεδομένα που ανέδειξε η προηγούμενη απόπειρα. Θέλει μάλιστα να παρουσιάζει το ξεπούλη-
μα σαν «επένδυση»! Πρόκειται για μια διαδικασία που θα φέρει ακόμα χειρότερους όρους για τους εργα-
ζόμενους, όπως δείχνουν τόσο οι διαθέσεις όσο και τα παραδείγματα από άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. 

Η επιλογή να βάλουν τις διατάξεις ενάντια στους εργαζόμενους στο «αναπτυξιακό» νομοσχέδιο, δίπλα 
σε μια σειρά από προνόμια, παραχωρήσεις και διευκολύνσεις για το κεφάλαιο, είναι καθαρός εκβια-
σμός. Πατάει στη γενική φτωχοποίηση που επέβαλε η πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, 
με σκοπό να βρει τις μικρότερες αντιστάσεις κάθε μεθόδευση που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή και το πε-
ριβάλλον μας. Τα παραμύθια όμως των «νέων» «σωτήρων» γρήγορα θα ξεφουσκώσουν (ακριβώς 
όπως έγινε με όλους τους προηγούμενους) και από την «ανάπτυξη» το μόνο που θα μείνει θα είναι οι 
ακόμα χειρότεροι όροι δουλειάς, η ακόμα μεγαλύτερη αυθαιρεσία της εργοδοσίας, το ακόμα πιο 
σκληρό πλαίσιο καταστολής των εργατικών αγώνων. 

Αυτός είναι ο σκοπός των μέτρων για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και μεγαλύτερη κρατική εμπλοκή στα 
σωματεία: ο ασφυκτικός έλεγχος, το μαζικό φακέλωμα, η τρομοκρατία των εργαζόμενων και ουσιαστικά η 
δίωξη κάθε εργατικού αγώνα, κάθε διεκδίκησης των εργαζόμενων. Με πρόσχημα τον «εκσυγχρονισμό», θέλουν 
να απαξιώσουν τη φυσική παρουσία των εργαζόμενων στα σωματεία τους. Γνωρίζοντας ότι ο συλλογικός 
αγώνας των εργαζόμενων είναι το μόνο πραγματικό εμπόδιο στις διαθέσεις του, το σύστημα προσπαθεί να 
φυλαχτεί από το ενδεχόμενο τα σωματεία να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους για το σκοπό 
που πρέπει: της οργάνωσης των αγώνων τους. Γι’ αυτό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο χτύπημα της απεργίας. 

Μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις, το συνέδριο της ομοσπονδίας μας κινδυνεύει να αναλωθεί σε μια δια-
μάχη για τους συσχετισμούς, αντί για την αναγκαία προετοιμασία του κλάδου για τους αγώνες που απαιτού-
νται: για να μην περάσει το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης· για να αντισταθούμε στην κυβερνη-
τική πολιτική ισοπέδωσης κάθε εργασιακού, κοινωνικού και δημοκρατικού δικαιώματος· για να υπερασπιστού-
με τα σωματεία μας, τις ζωντανές διαδικασίες και τις αποφάσεις μας από τους κρατικούς μηχανισμούς 
και την εργοδοσία, που επιδιώκουν να απλώσουν το χέρι τους μέσα από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. 

 Καλούμε κάθε συνάδελφο και κάθε συναδέλφισσα να παρακολουθήσει τις εργασίες του 42ου συ-
νεδρίου της ΠΟΕ (ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα, απόγευμα Παρασκευής 20/9 και πρωί 
Σαββάτου 21/9) και να βγάλει τα συμπεράσματά του μέσα από τη δική του συμμετοχή. Να συνδράμει 
στην ενίσχυση μιας αγωνιστικής λογικής, στην κατεύθυνση να πάψουν τα συνδικαλιστικά όργανα να 
αντιμετωπίζονται σαν χωράφια για μοίρασμα και σαν σκαλοπάτι για πολιτικές επιδιώξεις που βρίσκονται 
απέναντι από τα συμφέροντα των εργαζόμενων. Ώστε να αξιοποιήσουν τις πραγματικές δυνατότητές 
τους, ως εργαλεία συλλογικής αντίστασης και διεκδίκησης στα χέρια των ίδιων των εργαζόμενων. 

 Καλούμε κάθε συνάδελφο και κάθε συναδέλφισσα να συμμετάσχει στην απεργία 24-25 Σεπτέμβρη. 
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