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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αφού έβγαλε εις πέρας όλη τη βρώμικη δουλειά 
για λογαριασμό του κεφαλαίου, στρώνοντας το έδαφος για την ανάκαμψη των 
κερδών των εργοδοτών και τσακίζοντας τη ζωή των εργαζομένων και των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων, τώρα προετοιμάζεται να χτυπήσει το εργατικό κίνημα και τα 
συνδικάτα.  

Σε συμφωνία με τους δανειστές και μπροστά στο κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης, 
έρχεται να ικανοποιήσει πάγιες επιδιώξεις του κεφαλαίου με τον συνδικαλιστικό 
νόμο που ετοιμάζει, δηλαδή να βάλει περισσότερα εμπόδια στην οργάνωση των 
αγώνων των εργαζομένων και στο δικαίωμα στην απεργία. 

Όλοι καταλαβαίνουν ότι η «δίκαιη ανάπτυξη» που θα έρθει θα πατήσει πάνω στα 
τσακισμένα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα, θα σημαίνει ακόμα περισσότερο 
ξεζούμισμα των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των φτωχών λαϊκών 
στρωμάτων  για να αυξάνονται τα κέρδη των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των 
εφοπλιστών και των κατασκευαστικών ομίλων.  

Η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς μεγαλώνει, η εργοδοσία με την ανοχή της 
κυβέρνησης ξεσαλώνει. Η μαύρη ανασφάλιστη εργασία, η απληρωσιά, η έλλειψη 
μέτρων ασφάλειας και υγείας των συναδέλφων, τα «ατυχήματα», λόγω της 
εντατικοποίησης της δουλειάς και την παντελή έλλειψη προστασίας, πάνε σύννεφο. 

Η κυβέρνηση γνωρίζει πως αργά ή γρήγορα οι εργάτες δεν θα σκύβουν άλλο το 
κεφάλι και θα ξεσηκωθούν και θα παλέψουν για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Με 
αυτόν τον νόμο θα προσπαθήσει να καθυστερήσει τους εργατικούς-λαϊκούς αγώνες, 
αλλά δεν μπορεί να τους σταματήσει. Κι άλλοι προσπάθησαν στο παρελθόν να 
«καταργήσουν» την ταξική πάλη, αλλά κανείς δεν τα κατάφερε! 

Πέρα από τους συναδέλφους μας κανείς δεν θα μας υποδείξει τον τρόπο με τον 
οποίο θα οργανώνουμε την πάλη μας. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σταματήσει 
την πάλη της εργατικής τάξης για τα δικά της συμφέροντα. Καλούμε κάθε 
συνάδελφο να μην βάλει κι άλλο νερό στο κρασί του, να μην κάνει άλλες θυσίες για 
το κεφάλαιο, αλλά να οργανωθεί στο Συνδικάτο και να βάλει στο επίκεντρο την 
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. 
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