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Θέµα: ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ  && ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  

Τα όσα διαδραµατίζονται τις ηµέρες αυτές, µε τις απολύσεις χιλιάδων εργαζοµένων στο δηµόσιο, το κλείσιµο
δηµόσιων υπηρεσιών, την ιδιωτικοποίηση αντικειµένων, τη διάλυση των δοµών του κοινωνικού κράτους κλπ,
δεν αφήνουν πλέον καµιά αµφιβολία για το τι έχουµε να αντιµετωπίσουµε το αµέσως επόµενο διάστηµα.

Η απόφαση της κυβέρνησης να υλοποιήσει το σύνολο των δεσµεύσεών της απέναντι στην τρόικα, αλλά και η
προετοιµασία νέων µέτρων το επόµενο διάστηµα, θέτουν το συνδικαλιστικό κίνηµα µπροστά στην ανάγκη να
αντιµετωπίσει τα νέα δεδοµένα, χωρίς την επανάληψη των λαθών και των παραλείψεων του παρελθόντος. Να
αξιολογήσει  την αποτελεσµατικότητα, της µέχρι σήµερα τακτικής του και να επιλέξει αποτελεσµατικότερους τρό-
πους υπεράσπισης των εργαζοµένων και των θέσεων εργασίας τους.

Ο αγώνας αυτός δεν µπορεί και δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  ππεερριιοορριισσττεείί  σσεε  εεππίίππεεδδοο  κκλλάάδδωωνν  ήή  οοµµοοσσπποοννδδιιώώνν.. Απαιτεί-
ται ο µεγαλύτερος δυνατός συντονισµός και η αµφισβήτηση πλέον, όχι επιµέρους πτυχών της ασκούµενης πολι-
τικής, αλλά το σύνολο αυτής. Στόχος δεν µπορεί, παρά να είναι πλέον, η ανατροπή της ασκούµενης πολιτικής
και όσων την εφαρµόζουν (χθες, σήµερα, αύριο).

ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  ααυυττάά,,  κκααλλοούύµµεε  ττηηνν  ηηγγεεσσίίαα  ττηηςς  ΑΑ∆∆ΕΕ∆∆ΥΥ  νναα  κκιιννηηθθεείί  εεππιιττέέλλοουυςς,,  ππρροοςς  ττηηνν  κκααττεεύύθθυυννσσηη  εεξξαα--
σσφφάάλλιισσηηςς  ττοουυ  µµέέγγιισσττοουυ  δδυυννααττοούύ  σσυυννττοοννιισσµµοούύ  κκααιι  ττηηνν  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ΓΓεεννιικκήήςς  ΑΑππεερργγίίααςς  δδιιααρρκκεείίααςς  κκααιι  µµεε  ααίί--
ττηηµµαα  ττηηνν  ααννααττρροοππήή  ττηηςς  εεφφααρρµµοοζζόόµµεεννηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  κκααιι  ττωωνν  εεκκφφρραασσττώώνν  ττηηςς..  

Μέχρι την πραγµατοποίηση της απεργίας αυτής ππρροοττεείίννοουυµµεε::
� ΤΤηηνν  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη συνελεύσεων σε όλους τους χώρους εργασίας, για την ενηµέρωση των συναδέλ-

φων, µε τη συµµετοχή συνδικαλιστικών στελεχών συλλόγων και οµοσπονδιών.
� ΠΠρροοττεερρααιιόόττηητταα να δοθεί (σύµφωνα και µε το σχεδιασµό που έχει ήδη γίνει) σε νοµούς που απέχουν 5-6

ώρες από τη Θεσσαλονίκη, µε στόχο τη µεγάλη συµµετοχή στη διαδήλωση της ∆ΕΘ, της 7.9.13. Να ακο-
λουθήσουν στο διάστηµα 9 - 13/9 οι υπόλοιποι νοµοί.

� ΤΤηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα σε κάθε υπηρεσία, Επιτροπών Αγώνα, ως µέσο για τον καλύτερο συντονισµό και την
επιτυχία των προσεχών κινητοποιήσεων.

� ΣΣύύγγκκλλιισσηη Γενικών Συνελεύσεων στους Συλλόγους εργαζοµένων όλης της χώρας, για τη λήψη αποφάσεων.
� ΤΤηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ––  ααπποοκκάάλλυυψψηη  ––  ααννττίίθθεεσσηη στην κυβερνητική πολιτική, τουλάχιστον στους βασικούς τοµείς

της (Οικονοµία, Υγεία, Παιδεία κλπ). 

ΤΤηηνν  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ααππεερργγίίααςς  δδιιααρρκκεείίααςς,,  ααππόό  1166  ήή  1177  ήή  1188//99..  ΗΗ  εεξξααγγγγεελλίίαα  ττηηςς  ααππεερργγίίααςς  νναα  γγίίννεειι  ααππόό  ττώώρραα..  

ΤΤέέλλοοςς  ππρροοττεείίννοουυμμεε  σσττηηνν  ΑΑΔΔΕΕΔΔΥΥ  νναα  κκααλλέέσσεειι  σσεε  ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΗΗΨΨΗΗ  όόλλωωνν  ττωωνν  δδηημμόό--
σσιιωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ιιδδιιααίίττεερραα  όόσσωωνν  εεμμππλλέέκκοοννττααιι  σσεε  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  πποουυ  σσχχεεττίί--
ζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  εεππιιλλοογγήή  εερργγααζζοομμέέννωωνν  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ττεεθθοούύνν  σσεε  δδιιααθθεεσσιιμμόό--
ττηητταα  (π.χ. Διευθύνσεις προσωπικού κλπ)..  
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