
Ανακοίνωςθ τθσ ΕΑΚ για τθ δράςθ του ωματείου Μιςκωτϊν 

Σεχνικϊν μπροςτά ςτθν απεργιακι μάχθ ςτισ 14/11  

Συναδζλφισσες –Συνάδελφοι  

Μαχθτικά βγαίνουμε μπροςτά για τθν επιτυχία τθσ απεργίασ τθσ 14/11, με όπλο τθν απόφαςθ τθσ 

μαηικότατθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 10θσ Οκτϊβρθ, που με ςαφινεια κακόριςε: τον προςανατολιςμό τθσ 

πάλθσ ςτθ βάςθ του ςυνκιματοσ «μπροςτά οι δικζσ μασ ανάγκεσ - όχι τα κζρδθ των λίγων», το πλαίςιο 

διεκδίκθςθσ για νζα κλαδικι Ε, αλλά και για το Αςφαλιςτικό, τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, το ςφνολο των 

αναγκϊν μασ, τον αναγκαίο ςυντονιςμό με τισ ταξικζσ δυνάμεισ ςτον κλάδο για τθ Ε και γενικότερα τισ 

μάχεσ του επόμενου διαςτιματοσ. 

Με βάςθ αυτιν τθν απόφαςθ τθσ Γ δουλζψαμε και βαδίηουμε για τθν επιτυχία τθσ απεργιακισ μάχθσ 

ςτον κλάδο τθσ 14θσ Νοζμβρθ με προμετωπίδα τθ διεκδίκθςθ υπογραφισ Ε ςε ςυντονιςμό με το 

υνδικάτο Οικοδόμων και τισ υπόλοιπεσ ταξικζσ δυνάμεισ ςτον κλάδο. 

Με βάςθ τθν ίδια απόφαςθ τθσ Γ καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ να ςυμμετζχουν ςτθ μάχθ για τθν επιτυχι 

κλιμάκωςθ με τθν Πανελλαδικι - Πανεργατικι Απεργία τθσ 28θσ Νοζμβρθ, μαηί με τισ ταξικζσ δυνάμεισ, 

ςτθν κατεφκυνςθ και με τον προςανατολιςμό που χάραξαν δεκάδεσ ομοςπονδίεσ και εργατικά κζντρα και 

εκατοντάδεσ πρωτοβάκμια ςωματεία 

Αντί τθσ παρζμβαςθσ για τθν επιτυχία των επόμενων απεργιακϊν μαχϊν διαβάςαμε κάποιεσ προκλθτικζσ - 

για τον κόςμο που δίνει τθν ταξικι απεργιακι μάχθ ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ - τοποκετιςεισ. Μια 

ανακοίνωςθ τθσ «Αριςτερισ Πρωτοβουλίασ Σεχνικϊν» που καλεί τισ δυνάμεισ του ΠΑΜΕ ςτο ΜΣ «να 

υπεραςπιςτοφν τθν απεργία τθσ 14θσ Νοζμβρθ» και ςχετικι αρκρογραφία των δυνάμεων ΝΑΡ-ΑΝΣΑΡΤΑ 

περί «κωλοτοφμπασ» του ΠΑΜΕ ςχετικά με τθν θμερομθνία τθσ απεργίασ! 

Η «Αριςτερι Πρωτοβουλία Σεχνικϊν» προςπακεί προκλθτικά να αντιςτρζψει τθν πραγματικότθτα: καλεί τισ 

δυνάμεισ του ΠΑΜΕ «να υπεραςπιςτοφν τθν απεργία» που οι ίδιεσ πρωτοςτάτθςαν να κθρυχτεί. Μια 

απεργία που ςυηιτθςαν, οργάνωςαν, προετοίμαςαν με Γενικζσ υνελεφςεισ, ςυςκζψεισ ςε χϊρουσ 

δουλειάσ και προπαγάνδιςαν με μαηικζσ εξορμιςεισ για κάλεςμα και ςυμμετοχι ςε αυτιν, 27 

δευτεροβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ και 237 πρωτοβάκμια ςωματεία  που είχαν ιδθ πάρει 

απεργιακζσ αποφάςεισ. Αυτζσ τισ δυνάμεισ που ανάγκαςαν τον υποταγμζνο εργοδοτικό – κυβερνθτικό 

ςυνδικαλιςμό τθσ πλειοψθφίασ τθσ ΓΕΕ να κθρφξει πανελλαδικι απεργία μετά από παλινωδίεσ για τθν 28θ 

Νοζμβρθ. Οι ίδιεσ δυνάμεισ που πίεςαν και υποχρζωςαν τθ διοίκθςθ του ΕΚΑ να πάρει απόφαςθ για 

απεργία ςτισ 14 Νοζμβρθ, άλλωςτε αυτι θ απόφαςθ λιφκθκε με τθν ψιφο και των δυνάμεων τθσ ΑΣΕ 

(ΝΑΡ/ΑΝΣΑΡΤΑ). Σθν απόφαςθ αυτι αναίρεςαν οι εργοδοτικζσ δυνάμεισ ςτθ ςυνζχεια για να 

υπονομεφςουν τθν επιτυχία τθσ απεργίασ. 

Η «Αριςτερι Πρωτοβουλία» ςτο ΜΣ προςπακεί να αποςιωπιςει το γεγονόσ ότι θ Γενικι υνζλευςθ του 

ΜΣ δεν ψιφιςε απλά μια θμερομθνία αλλά πλαίςιο και γραμμι πάλθσ με ςυγκεκριμζνα γενικά 

αιτιματα (κατάργθςθ του νόμου Αχτςιόγλου-Βροφτςθ για τισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ, τθν 

επαναφορά των Ε και του κατϊτερου μιςκοφ με κατάργθςθ ολόκλθρου του μνθμονιακοφ αντεργατικοφ 

οπλοςταςίου κ.α.). Όπωσ θ Γ αποφάςιςε και τον προςανατολιςμό για το ςυντονιςμό και τθ ςυμπόρευςθ 

με τα υπόλοιπα ταξικά ςωματεία και ομοςπονδίεσ ςτον κλάδο και ςτο εργατικό κίνθμα, το ςχζδιο 

οργάνωςθσ και κλιμάκωςθσ τθσ πάλθσ. το ςχζδιο αυτό ςυνζκλιναν εκατοντάδεσ δευτεροβάκμιεσ και 

πρωτοβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ.  



Αντίκετα θ «Αριςτερι Πρωτοβουλία» επιχείρθςε από τθν πρϊτθ ςτιγμι να υπονομεφςει τθν πρωτοβουλία 

των δυνάμεων του ΠΑΜΕ για ενιαίο απεργιακό μζτωπο με ταξικό προςανατολιςμό. Πρόταξε τθ διαςπαςτικι 

κίνθςθ για μια «απεργία φάνταςμα» τθν 1θ του Νοζμβρθ. Ακριβϊσ θ πρόταςθ τθσ αυτι θττικθκε ςτθ Γ 

του ΜΣ, ςτθν οποία πλειοψιφιςε θ πρόταςθ τθσ ΕΑΚ για ευρφ ςυντονιςμό με εργατικά ςωματεία και 

ομοςπονδίεσ.  

τθ ςυνζχεια από τθν «πίςω πόρτα» επιχείρθςε με απόφαςθ του Δ να αλλάξει τθν απόφαςθ τθσ Γενικισ 

υνζλευςθσ. Πράγματι το Δ του ΜΣ δοκίμαςε να πάρει «απόφαςθ» για 3ωρθ ςτάςθ εργαςίασ τθν 1θ 

Νοζμβρθ και ςυμμετοχι ςτθν «κινθτοποίθςθ φάνταςμα». 

Σθν «απόφαςθ» αυτι του Δ δεν τόλμθςαν ποτζ να τθ δθμοςιεφςουν γιατί τθν ζλαβαν με πλειοψθφία 

που εξαςφάλιςαν με τον κυβερνθτικό ςυνδικαλιςμό και τθν ψιφο του ςυνδικαλιςτι του ΤΡΙΖΑ. Οφτε 

καν θ παράταξθ του «Ριςτάρτ» (κυρίωσ ςυνδικαλιςτζσ τθσ ΛΑΕ) που είχε ςυμπορευτεί με το ςχεδιαςμό τθσ 

Αριςτερισ Πρωτοβουλίασ, δε ςτιριξε μια τζτοια απόφαςθ ςτο Δ. Σο «Ριςτάρτ» χαρακτιριςε τθν 

προςπάκεια ανατροπισ τθσ απόφαςθσ τθσ Γ με απόφαςθ Δ ωσ «παραβίαςθ και πολιτικά προβλθματικι». 

ιμερα θ «Αριςτερι Πρωτοβουλία» ςυνεχίηοντασ ςτο δρόμο τθσ υπονόμευςθσ, εμφανίηει τθν απεργία τθσ 

28θσ Νοζμβρθ ωσ «απεργία τθσ θγεςίασ τθσ ΓΕΕ». Χαρίηει δθλαδι προκλθτικά τθν απεργία ςτουσ 30 

εργατοπατζρεσ που ςυγκεντρϊνονται ςτθν Κλαυκμϊνοσ. υςκοτίηει τθ διακριτι ταξικι γραμμι και πλαίςιο 

των εργατικϊν κζντρων, ομοςπονδιϊν και εκατοντάδων πρωτοβάκμιων ςωματείων που οργανϊνουν τθν 

επιτυχία τθσ γενικισ απεργίασ με ςυςκζψεισ, παρεμβάςεισ και εξορμιςεισ ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ. 

Η «Αριςτερι Πρωτοβουλία» ιςχυρίηεται με κράςοσ ότι τάχα μόνο αυτι δίνει τθ μάχθ για τθν επιτυχία τθσ 

απεργίασ ςτισ 14 Νοζμβρθ. Ξεχνάει(;;) ότι χωρίσ τθ ΔΑ και το ΠΑΜΕ το ΕΚΑ δε κα ‘χε πάρει απόφαςθ για 

απεργία ςτισ 14 Νοζμβρθ. Ξεχνάει(;;) ότι ςε μια ςειρά κλάδουσ που κα απεργιςουν (Καταςκευζσ, Δθμόςιοσ 

Σομζασ, ΟΕΝΓΕ, Ιδιωτικι Τγεία κ.α.) τθ μάχθ για τθν επιτυχία τθσ απεργίασ δίνουν οι ταξικζσ δυνάμεισ του 

ΠΑΜΕ. Ιδιαίτερα ςτον δικό μασ κλάδο θ Ομοςπονδία και το υνδικάτο Οικοδόμων που ετοιμάηουν τθ μάχθ 

προκεμζνου ςτισ 14 Νοζμβρθ να «νεκρϊςουν» εργοτάξια και γιαπιά. 

Σζλοσ θ κριτικι ότι θ ΕΑΚ μετατρζπει  το ωματείο ςε «ενεργοφμενο του ΠΑΜΕ» για «μικροκομματικοφσ 

λόγουσ» ςυμπορεφεται αντικειμενικά με τθ γραμμι τθσ θγεςίασ τθσ ΓΕΕ περί «κομματικοποίθςθσ» των 

αγϊνων και «κομματικϊν απεργιϊν» από το ΠΑΜΕ. Είναι πρόκλθςθ, ενάντια ςτο ταξικό εργατικό κίνθμα, 

μζλθ πολιτικϊν οργανϊςεων να τροφοδοτοφν αυτι τθ «γραμμι», τθν ίδια ϊρα που θ ΓΕΕ ηθτάει τθν 

«προςταςία» τθσ Αςτυνομίασ και του υνδικαλιςτικοφ τθσ Αςφάλειασ απζναντι ςτουσ «κομματικοφσ 

τραμποφκουσ» του ΠΑΜΕ, για να φζρουν εισ πζρασ τα νόκα ςυνζδρια ςε εργατικά κζντρα και ομοςπονδίεσ. 

Όλοι ςτθ μάχθ για τθν επιτυχία των απεργιϊν ςτισ 14/11 και 28/11! 

Να φτάςει το μινυμα τθσ γενικισ απεργίασ, του πλαιςίου πάλθσ και αιτθμάτων ςε περιςςότερουσ 

εργαςιακοφσ χϊρουσ ςτον κλάδο. Ζχουμε καλφτερεσ προχποκζςεισ, να χτίςουμε ζνα μεγάλο μζτωπο κόντρα 

ςε κυβζρνθςθ – εργοδοςία. 

Ζχουμε τα όπλα να ξεμπροςτιάςουμε το φανερό και κρυφό κυβερνθτικό, εργοδοτικό ςυνδικαλιςμό, τουσ 

κάκε λογισ εργατοπατζρεσ! Να αδυνατίςουμε τον υπονομευτικό ρόλο τουσ ςτον αποπροςανατολιςμό, ςτθν 

επιχείρθςθ περιχαράκωςθσ των εργαηόμενων και των ςυνδικάτων που επθρεάηουν, προβοκάροντασ 

προκειμζνου να διατθριςουν τισ κζςεισ και τα προνόμιά τουσ. 

 


