
 

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ή ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ; 

Υπάρχει μια λαϊκή ρήση που ταιριάζει στην ανακοίνωση της Περιφερειακής Συμμαχίας/ΔΑΚΕ που 
προσπαθεί να κρύψει την απεργοσπαστική της στάση, μπροστά στην προκηρυγμένη απεργία της 
26ης Νοέμβρη… Θέλει να κρυφτεί…, αλλά δεν μπορεί…  

Με αποσπασματικές φράσεις άλλων, προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις πλάτες που κάνουν 
στην κυβέρνηση της ΝΔ και να κρύψουν το αντεργατικό της κρεσέντο…. 

Προκρίνουν λένε «την ημερολογιακή μετάθεση  της κινητοποίησης για τον μήνα Δεκέμβριο». 
Μας λένε δηλαδή να αφήσουμε ανενόχλητη την κυβέρνηση να νομοθετήσει την κατάργηση του 
8ωρου, να νομοθετήσει την 10ωρη δουλειά, τη δουλειά από το πρωί ως το βράδυ με 200€ 
μισθό, να νομοθετήσει με το σχέδιο Πισσαρίδη» την παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στους 
επιχειρηματικούς ομίλους, να δέσει χειροπόδαρα τους εργαζόμενους και τα Συνδικάτα με τον 
νέο συνδικαλιστικό νόμο, να εφαρμόσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία κλπ και μετά… να 
συζητήσουμε για απεργία… 

Μας λένε μη διεκδικείτε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, επίταξη ιδιωτικών 
κλινικών κ.α, μην εναντιώνεστε στη μείωση των δαπανών για την υγεία κατά 572 εκ. € στον 
προϋπολογισμό του 2021, που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή και μετά… την πανδημία και τους 
θανάτους θα συζητήσουμε για μορφές αγωνιστικής διεκδίκησης… 

Η υπονόμευση της απεργίας έχει ονοματεπώνυμο… 

Οι εργαζόμενοι βλέπουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της συνδικαλιστικής παράταξης της ΔΑΚΕ σε 
όλους τους χώρους, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αγωνιώδη προσπάθειά της για να μην 
πετύχει η απεργία, τις παρεμβάσεις της για να συνεχίσει «ανενόχλητη» η κυβέρνηση την 
επίθεσή της. 

Οι εργαζόμενοι κατανοούν ότι η κυβέρνηση και τα στηρίγματά της αξιοποιούν την πανδημία για 
να επιβάλουν καθεστώς «αφωνίας» στις εργατικές – λαϊκές διεκδικήσεις, για να περάσουν τα 
«πάντα-όλα» σε βάρος των εργαζομένων. 

Γι αυτό ξέρουν ότι η καλύτερη απάντηση δεν είναι το «θα λογαριαστούμε μετά»…, γιατί οι 
αγώνες δεν αναβάλλονται. 

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΦΩΝΗ & ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

Lockdown στην πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τα δικαιώματά μας 
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