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Σηνλ απόερν ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο ΑΔΕΔΥ ηελ 

Παξαζθεπή 10 Φιεβάξε 

Γηα αθφκα κηα θνξά, ε ζπδήηεζε ζην Γεληθφ Σπκβνχιην ηεο ΑΔΕΔΥ θαη νη ηνπνζεηήζεηο 

ησλ παξαηάμεσλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ, παιηνχ θαη λένπ, βξέζεθαλ καθξηά 

απφ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, καθξηά απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

γίλεηαη ζε κηα ζεηξά ρψξνπο δνπιείαο λα νξγαλσζεί ν αγψλαο απέλαληη ζηα κέηξα ηεο 

θπβέξλεζεο, απέλαληη ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή πνπ επηηαρχλεηαη κπξνζηά ζην «θιείζηκν» 

ηεο 2
ε
 αμηνιφγεζεο.    

Τη ζηηγκή πνπ ηα πξνβιήκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο είλαη ηεξάζηηα, νη δπλάκεηο απηέο  

επηρείξεζαλ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ εληειψο ηελ ζπδήηεζε, ζέηνληαο κάιηζηα σο πξν 

εκεξήζηαο δηάηαμεο δήηεκα, ην ζέκα ηεο κε ζπγθξφηεζε ηνπ πξνεδξείνπ ηεο Εθηειεζηηθή 

Επηηξνπήο(Ε.Ε.), έλα ζέκα πνπ ζηελ νπζία αθνξά ηελ ίδηα ηελ Ε.Ε θαη φρη ην Γεληθφ 

Σπκβνχιην. 

Η ζπδήηεζε αλαιψζεθε, γηα ψξεο, ζε «δηακάρε» γηα ζέκαηα φπσο, πνηα θπβέξλεζε 

εμππεξέηεζε θαιχηεξα ηνπο «εκεηέξνπο», γηα ην πφζν «έληηκνη» είλαη νη Υπνπξγνί ηεο 

ζεκεξηλήο ή ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ, γηα ην πνηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ κε 

εθπξνζψπεζε ηεο ΑΔΕΔΥ ζε δηάθνξα πφζηα θαη επηηξνπέο. 

Έθηαζαλ ζην ζεκείν λα εγθαινχλ ηελ θπβέξλεζε γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπ αληηδξαζηηθνχ 

λφκνπ 4369/2016 γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ζην Δεκφζην.  

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ήηαλ ηειηθά λα κελ παξζεί θακία απφθαζε γηα 

πιαίζην θαη πξφγξακκα δξάζεο. 

Απνδείρηεθε φηη ε πιεηνςεθία ηεο ΑΔΕΔΥ είλαη ρξήζηκν ζηήξηγκα ζηελ πινπνίεζε ηεο 

αληηιατθήο πνιηηηθήο, πξαγκαηηθφ πνιχεξγαιείν,  πξνζεισκέλε ζηηο επηινγέο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο Ε.Ε, ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο», ηνπ «θξάηνπο ζηελ ππεξεζία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ», ζηε ζηξαηεγηθή ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο. 

Οη εθπξόζσπνη ηεο Δ.Α.Σ. ηόληζαλ όηη ππάξρνπλ δπλαηόηεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

αλάπηπμε αγώλσλ. Πξφηεηλαλ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ, ην 



νπνίν παηάεη θαη ζηηο δηεξγαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα ζεηξά θιάδνπο θαη ρψξνπο 

δνπιεηάο, ζε θηλεηνπνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ΟΤΑ γηα ην δήηεκα ηεο κφληκεο θαη 

ζηαζεξήο δνπιεηάο ησλ ρηιηάδσλ ζπκβαζηνχρσλ πνπ είλαη απιήξσηνη, ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ θηλεηνπνηνχληαη ζηηο 23 Φιεβάξε γηα ην δήηεκα ησλ κφληκσλ 

δηνξηζκψλ θαη ηεο θάιπςεο ησλ θελψλ, ζηελ Υγεία θαη αιινχ. Τφληζαλ φηη, ηηο επφκελεο 

εκέξεο ρξεηάδεηαη λα δπλακψζεη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ  επηηπρία ησλ ζπιιαιεηεξίσλ, ζηηο 

21 Φιεβάξε, πνπ νξγαλψλνπλ ηα ζπλδηθάηα πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΕ, ψζηε αθφκα 

πεξηζζφηεξα ζσκαηεία λα πάξνπλ απνθάζεηο. Επίζεο, ηφληζαλ, ηελ αλάγθε καδηθήο 

ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Αηηηθήο ζην ζπιιαιεηήξην καδί κε ηνπο Αγξφηεο πνπ 

έξρνληαη ζηελ Αζήλα ηελ Τξίηε 14/2. 

Τφληζαλ φηη, είλαη αλαγθαίν λα ρηίδεηαη κέζα ζηελ πάιε ή ζπκκαρία θαη ε θνηλή δξάζε κε 

ηα ππφινηπα ιατθά ζηξψκαηα, κε ηελ κηθξνκεζαία αγξνηηά, πνπ βξίζθεηαη ζηα κπιφθα 

ηνπ αγψλα, ελάληηα ζηελ πνιηηηθή πνπ ηε δηψρλεη απφ ηα ρσξάθηα θαη εληζρχεη ηα θέξδε 

ησλ κεγάισλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Αλέδεημαλ ηε βξψκηθε πξνπαγάλδα ηεο 

θπβέξλεζεο πσο δήζελ «νη αγξφηεο δελ έρνπλ ιφγν λα θηλεηνπνηνχληαη γηαηί 

ηθαλνπνηήζεθαλ ηα αηηήκαηά ηνπο»,  αιιά ηνλ ππνλνκεπηηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ εμ΄ 

αληηθεηκέλνπ νη εγεζίεο ησλ Παξεκβάζεσλ θαη ηνπ ΜΕΤΑ απέλαληη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο 

ησλ αγξνηψλ, κέζα απφ ηηο δειψζεηο ζηειερψλ ηνπο γηα «μεπνχιεκα ησλ αγψλσλ», «φηη νη 

αγξφηεο πέξζη ηα κάδεςαλ θαη γχξηζαλ ζηα ρσξάθηα» θ.α. 

Η πξνζπάζεηα γηα νξγάλσζε ηεο πάιεο ην επφκελν δηάζηεκα ζε θάζε ρψξν είλαη απηή πνπ 

κπνξεί θαη πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη γηα Γεληθή Απεξγηαθή απάληεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή θαη ην ζπκβηβαζκφ κε ηε κίδεξε δσή. 

Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα θάλνπκε βήκα πίζσ απφ ην δίθαην αίηεκα ηεο αλάθηεζεο 

ησλ απσιεηψλ καο, απφ ην ζηφρν γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπγρξφλσλ αλαγθψλ καο. 

Με πξόηαζε ηεο ΔΑΣ πάξζεθε νκόθσλα απόθαζε θαηαδίθεο ηεο απόπεηξαο 

ζπγθξόηεζεο θαη ζπκκεηνρήο Φξπζαπγίηηθνπ ςεθνδειηίνπ ζηηο αξραηξεζίεο ηνπ 

ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ Δήκνπ Θεζζαινλίθεο κε ην όλνκα «Εζληθηζηηθή ιατθή 

δύλακε εξγαδνκέλσλ». Επίζεο φηη, ε ΑΔΕΔΥ δελ ζα δερηεί ζηνπο θφιπνπο ηεο θαλέλα 

ζσκαηείν, θακία παξάηαμε, πνπ πξνπαγαλδίδεη θαζηζηηθέο, λαδηζηηθέο ζέζεηο.  

Επίζεο κε πξόηαζε ηεο ΔΑΣ πάξζεθε απφθαζε ζηήξημεο κέινπο ηνπ Γ.Σ., Γηάλλε 

Κνπξκνχιε, θαη άιισλ ζπλδηθαιηζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπ ΑΠΘ, νη νπνίνη ζέξλνληαη ζε 

δίθε γηα ηελ αληίζηαζή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπο λφκνπ Δηακαληνπνχινπ γηα ηα ΑΕΙ.  

 

Αζήλα 10 Φιεβάξε 2017 

 

 

 


