
ΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΑΜΕ ΔΤΟ ΦΟΡΕ – ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΞΑΝΑ 
ε λέα «αμηνιόγεζε» ζα έρεη ηελ ηύρε ηωλ πξνεγνύκελωλ 

 

 Τελ ύζηαηε απόπεηξα λα επηβάιεη ηελ «αμηνιόγεζε» ησλ εξγαδόκελσλ ζην δεκόζην μεθηλάεη ε 
ππνπξγόο δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο Γεξνβαζίιε.  Αθνύ πέξζη ην θζηλόπσξν βξέζεθε αληηκέησπε κε ηε 
καδηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία-απνρή ζε λνζνθνκεία, δήκνπο, ππνπξγεία, αθνύ δελ πέηπρε λα θάκςεη 
ηελ αληίζηαζε κε ηελ θαηάπηπζηε ηηκσξεηηθή ηξνπνινγία ηεο, αθνύ δελ απέδσζαλ ηα βξόκηθα θόιπα ηεο 
κε ηηο ζπλερείο θαη παξάλνκεο επεθηάζεηο ησλ πξνζεζκηώλ θαη ηα ςεύηηθα λνύκεξα πνπ έδηλε ζηε 
δεκνζηόηεηα, επαλέξρεηαη ηώξα κε ηειεπηαία ηεο ειπίδα ηελ ειεθηξνληθή-εμαηνκηθνπνηεκέλε 
«αμηνιόγεζε».  
 Απηό πνπ ζέιεη είλαη λα ζπάζεη ηελ νξγαλωκέλε ζπιινγηθή αληίζηαζή καο κέζα από ηνπο 
ζπιιόγνπο θαη ηα ζωκαηεία καο. Είλαη γειαζκέλε. Ούηε νη απεηιεηηθέο «ππελζπκίζεηο» κε ηηο νπνίεο 
καο βνκβαξδίδνπλ κέξεο ηώξα νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, νύηε νη θαιπκκέλεο απεηιέο θαη νη ηηκσξίεο ζε 
όζνπο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζα θάκςνπλ ηελ αληίζηαζε. Η κλεκνληαθή «αμηνιόγεζε» ζα 
κείλεη θη απηή ηε θνξά ζηα ραξηηά. 
 Δελ ζέινπκε θαη δελ ρξεηαδόκαζηε θακία αμηνιόγεζε. Αληίζεηα κε ηελ αλππαθνή καο εκείο λα 
αμηνινγήζνπκε  απηνύο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηηο δηαιπκέλεο θαη απαμηωκέλεο από ηηο πεξηθνπέο 
ππεξεζίεο ζε όιν ην δεκόζην.  

 Τα νξγαλνγξάκκαηα πνπ ηζεθνπξώλνπλ δνκέο θαη ε ηδησηηθνπνίεζε νιόθιεξσλ ηνκέσλ.  

 Τα 600 € ζηνπο πξσηνδηόξηζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ε ηεξάζηηα κείσζε ησλ κηζζώλ θαη ησλ ζπληάμεσλ 
όισλ ησλ δεκόζησλ ππάιιεισλ.  

 Τελ θαζηέξσζε ησλ επέιηθησλ κνξθώλ εξγαζίαο θαη νη απνιύζεηο ησλ ζπκβαζηνύρσλ.  

 Τελ εληαηηθνπνίεζε κε ηελ αλάζεζε πνιιαπιώλ θαζεθόλησλ ρσξίο πεξηνξηζκνύο.  
Αλ θάπνηνο ρξεηάδεηαη όρη απιώο αμηνιόγεζε, αιιά μήιωκα, απηόο είλαη ην «επηηειηθό θξάηνο» 
πνπ νλεηξεύεηαη ε θπβέξλεζε ΤΡΙΖΑ αθνινπζώληαο ην δξόκν πνπ ράξαμε ν Μεηζνηάθεο, όπνπ 
πγεία, εθπαίδεπζε θαη θάζε θνηλσληθή ππεξεζία γίλεηαη ζπζία ζην βσκό ησλ κλεκνλίσλ, ησλ ζεξησδώλ 
πξσηνγελώλ πιενλαζκάησλ θαη ηεο «θαζαξήο εμόδνπ ζηηο αγνξέο». 
 Σε όια απηά απνζθνπεί ε λέα επίζεζε ηεο «αμηνιόγεζεο» από ηε Γεξνβαζίιε –απηή ηε θνξά κε 
ειεθηξνληθή κνξθή γηα λα κπνξέζεη λα μεπεξάζεη ην ζθόπειν ηεο ζπιινγηθήο αληίζηαζεο.  Γη’ απηό 
ρξεηάδεηαη λα νξγαλώζνπκε άκεζα ηελ αληίζηαζε κε αθόκα κεγαιύηεξε έληαζε από πέξζη, αμηνπνηώληαο 
όια ηα κέζα θαη ηηο κνξθέο πάιεο ηνπ ληθεθόξνπ αγώλα πνπ αρξήζηεςε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο 
απόπεηξεο ηεο «αμηνιόγεζεο».  
 Με καδηθέο γεληθέο ζπλειεύζεηο ζε λνζνθνκεία, δήκνπο, ππνπξγεία, ζε θάζε ρώξν ηνπ δεκνζίνπ, 
όπνπ ζαλ πξώην βήκα, απνθαζίδνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ απεξγία-απνρή πνπ θήξπμε ε ΑΔΕΔΥ. Με 
πεξηνδείεο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο ελεκεξώλνληαο θαη δεηώληαο από ηνπο ζπλαδέιθνπο λα 
ζπκπιεξώζνπλ θαη λα θαηαζέζνπλ ζην ζσκαηείν ηε δήισζε ζπκκεηνρήο ζηελ απεξγία-απνρή. Με 
ζπζθέςεηο ησλ ζσκαηείσλ κε ηνπο πξντζηακέλνπο θαιώληαο ηνπο θαη αζθώληαο πίεζε λα κελ 
απνδερζνύλ λα «αμηνινγήζνπλ». Με θαζεκεξηλέο δξάζεηο όπσο κπινθαξίζκαηα ζηηο δηνηθήζεηο 
πξνζσπηθνύ, ζηάζεηο εξγαζίαο, θαηαιήςεηο λα εθθξάζνπκε ηελ αληίζεζή καο ζηελ «αμηνιόγεζε».  
 Η πάιε γηα λα κελ πεξάζεη ε «αμηνιόγεζε» είλαη θνκκάηη ησλ αγώλσλ πνπ δίλνπλ νη εξγαδόκελνη 
ζην δεκόζην γηα πξνζιήςεηο, ζηακάηεκα ησλ πεξηθνπώλ θαη ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνύο. Να απαηηήζνπκε από ηελ ΑΔΕΔΤ λα θιηκαθώζεη ηελ αληίζηαζε κε ηελ θήξπμε 24ωξεο 
απεξγίαο ζε όιν ην δεκόζην θαη ζπιιαιεηεξίωλ ζε θάζε πόιε γηα λα ζηείινπκε ερεξό κήλπκα ζηελ 
θπβέξλεζε πσο είκαζηε ελσκέλνη θαη απνθαζηζκέλνη λα κελ αθήζνπκε λα πεξάζεη ε λέα επίζεζε.  

Γεποβασίλη – Τσίππα ακούστε το καλά 
κι αυτή η «αξιολόγηση» θα μείνει στα χαπτιά 

 


