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Νίθαηα, 25/5/2018
Προς
Μέιε ηνπ Σπιιόγνπ καο

Γηα ηελ «Ηκέρα Παλεζληθής δράζες»
Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη

Σηηο 30 Μαΐνπ ΓΣΔΔ & ΑΓΔΓΥ, ωο κέιε κηαο πεξίεξγεο «Κνηλωληθήο Σπκκαρίαο»,
απνθάζηζαλ ηελ θήξπμε γεληθήο παλειιαδηθήο απεξγίαο ζπκκεηέρνληαο ζηελ «Ηκέξα
Παλεζληθήο Γξάζεο». Μαδί ηνπο ωο κέιε ηεο ίδηαο ζπκκαρίαο, δηάθνξνη επηζηεκνληθνί θνξείο,
Γηθεγνξηθνί Σύιινγνη, Τερληθό Δπηκειεηήξην, Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην.
Η ΓΣΔΔ θαη ε ΑΓΔΓΥ, νη εγεζίεο ηωλ νπνίωλ όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ηωλ
Μλεκνλίωλ, ηεο θαηαιήζηεπζεο ηνπ ιαϊθνύ εηζνδήκαηνο, ηωλ αληεξγαηηθώλ λόκωλ θαη ηνπ
μεπνπιήκαηνο ηεο δωήο ηωλ εξγαδνκέλωλ, νπζηαζηηθά ζθύξηδαλ αδηάθνξα, ζηξώλνληαο ην
ραιί ζηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ αληηιαϊθώλ πνιηηηθώλ, ζήκεξα ζεθώλνπλ ηε
ζεκαία ηεο αληίζηαζεο θαη ηνπ αγώλα.
Μαδί κε ποηοσς; Με ηε ΓΣΔΒΔΔ θαη ηελ ΔΣΔΔ, ηνπο εξγνδόηεο δειαδή, κ’ απηνύο πνπ
όια απηά ηα ρξόληα δεηνύλ αθόκα κεγαιύηεξα βάξε ζηηο πιάηεο ηωλ εξγαδνκέλωλ,
απαηηώληαο ιηγόηεξε θνξνινγία γηα ηνπο ίδηνπο, ωο θίλεηξν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη
ηελ αλάπηπμε, κ’ απηνύο πνπ απαηηνύλ αθόκα ιηγόηεξν Γεκόζην ωο κέζν γηα ηε κείωζε ηωλ
θξαηηθώλ ειιεηκκάηωλ θαη ηελ αύμεζε ηεο δηθήο ηνπο θεξδνθνξίαο.
Με ποηο πιαίζηο; Τελ επηβνιή ηεο ηαμηθήο εηξήλεο, ηε δηαγξαθή θάζε ηαμηθνύ
δηαρωξηζκνύ, ηε ζπλαίλεζε θαη ηελ ππνηαγή ηωλ ιαϊθώλ δηεθδηθήζεωλ, ηελ ζπλεηδεηή
παξαδνρή ηνπ «Όινη καδί ηα θάγακε…»
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Σηελ αλαθνίλωζή ηεο, εμάιινπ, ε ΑΓΔΓΥ αλαθέξεη επί ιέμεη: «νη δέθα θνξείο πνπ

ζπγθξνηήζακε ηελ θνηλωληθή Σπκκαρία, πξνθξίλακε απηή ηε κνξθή δξάζεο ύζηεξα από
επίπνλν δηάινγν θαη ακοηβαίες σποτωρήζεης…». Αιήζεηα, πνηεο αθξηβώο ππνρωξήζεηο
έθαλαλ; Μήπωο γηα «ιηγόηεξν» Γεκόζην; Μήπωο γηα κεγαιύηεξε ζπκπίεζε ηωλ κηζζώλ, ώζηε
λα αθνινπζνύλ απηνύο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα; Μήπωο γηα ζπλέρηζε ηεο αδηνξηζηίαο ζην
Γεκόζην (Δθπαίδεπζε Υγεία, θ.ηι.); Μήπωο λα πξνρωξήζεη ε ηδηωηηθνπνίεζε ζην ρώξν ηεο
Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Υγείαο; Μήπωο λα κελ απνδίδνληαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζηα Τακεία;
Μήπωο λα ζπλερίζεη ε θνξνδηαθπγή λα βαζηιεύεη; Μήπωο λα παξαρωξεζεί ε Πξνζρνιηθή
Αγωγή ζηνπο Γήκνπο; Μήπωο… κήπωο;
Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη
Ο κόλνο ζθνπόο πνπ ζέιεη λα ππεξεηήζεη απηή ε πεξίεξγε «Κνηλωληθή ζπκκαρία» είλαη
έλαο. Περηζζόηερα βάρε ζηης πιάηες ηωλ εργαδοκέλωλ.
Καινύκε ηε ΓΟΔ λα κελ αξθείηαη ζην λα ελεκεξώλεη ηα Γ.Σ. ηωλ Σπιιόγωλ
Δθπαηδεπηηθώλ «λα πεξάζνπλ από ηα Γξαθεία ηεο Οκνζπνλδίαο γηα λα παξαιάβνπλ ην
απεξγηαθό πιηθό», αιιά λα πάξεη νπζηαζηηθή ζέζε γηα όια ηα παξαπάλω δεηήκαηα.
Καινύκε θάζε ζπλάδειθν λα δπλακώζεη - κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Γ.Σ. - ηε θωλή
ηνπ Σπιιόγνπ καο, ζπκκεηέρνληαο θαη ζπκβάιινληαο ελεξγά ζηε δηακόξθωζε ελόο γλήζηνπ
ιαϊθνύ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο, ζε ζσκπόρεσζε κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο (δεκνζίνπ
θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα) θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο, ώζηε λα κπεη έλα ηέινο ζηα Μλεκόληα θαη ηελ
Δπηηξνπεία.

Γηα ην Γ.Σ.

Ο Πξόεδξνο

Γηώξγνο Γεκεηξαθόπνπινο

Ο Γελ. Γξακκαηέαο

Αθξίηαο Καινύζεο
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