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 Η 30 Μάε ήηαλ κηα κεγάιε παλεξγαηηθή απεξγία, πνπ έδεημε όηη ην εξγαηηθό θίλεκα 
ζπλερίδεη ηελ ζύγθξνπζε κε ηα κλεκόληα. Οη εξγαδόκελνη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 
αθήζνπλ «ηελ έμνδν από ηα κλεκόληα» πνπ επαγγειίδεηαη ε θπβέξλεζε, λα πεξάζεη πάλσ 
από ηηο πιάηεο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπο.  
 Τα θαξαβηά έκεηλαλ δεκέλα, ηα ηξαίλα αθηλεηνπνηεκέλα, ηα ΜΜΔ ζίγαζαλ θαη ζε 
δεθάδεο ρώξνπο δνπιεηάο, νη εξγαδόκελνη ζπγθξνύζηεθαλ κε  ηελ πξνζπάζεηα γηα 
απεξγνζπαζία  από ηελ κεξηά ηεο εξγνδνζίαο θαη ηνπ θξάηνπο. Από ηνπο εξγαδόκελνπο 
ηεο Cosco ζην Πεηξαηά πνπ έδσζαλ κάρε κε ηνλ απεξγνζπαζηηθό κεραληζκό πνπ 
πξνζπάζεζε λα ζηήζεη ε εξγνδνζία, κέρξη ηνπο εξγαδόκελνπο ησλ λνζνθνκείσλ πνπ 
θηλεηνπνηήζεθαλ απεξγηαθά πάξα ηελ απεξγνζπαζηηθή ζηάζε πνιιώλ δηνηθήζεσλ. Οη 
εξγαδόκελνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο κεηαθνξάο όπνπ δεμηνί ζπλδηθαιηζηέο αξλήζεθαλ ηελ 
νπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία.  
 Δπηβεβαηώζεθε γηα κηα αθόκε θνξά όηη 30 Μάε ήηαλ κηα ζθιεξή παλεξγαηηθή 
απεξγία ζε ζύγθξνπζε κε ηα αθεληηθά θαη ηελ θπβέξλεζε θαη όρη  «κηα θηέζηα ηεο 
θνηλσληθήο ζπκκαρίαο» ε νπνία πξαθηηθά έρεη δηαιπζεί πξνηνύ πεξπαηήζεη. Γη’ απηό θαη 
ήηαλ απαξάδεθηεο νη βίαηεο επηζέζεηο ελάληηα ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ ζπλδηθάησλ ζε 
Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, ζην όλνκα ηεο θαηαγγειίαο «ηεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο» 
 Η πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη ρηιηάδεο  απεξγνί βάδηζαλ ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο ζε 
έλα καδηθό παλεξγαηηθό πνηάκη, πνπ πξαθηηθά έλσζε όιεο ηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο 
θαη γέκηζε ηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο θαη ην Σύληαγκα. Αληίζηνηρα θαη ζηηο  απεξγηαθέο 
ζπγθεληξώζεηο ζε όιεο ηηο πόιεηο, από ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηα Γηάλλελα, κέρξη ηελ Πάηξα, 
ηνλ Βόιν, ηα Χαληά θαη ην Ηξάθιεην ρηιηάδεο απεξγνί δηαδήισζαλ κε ηα ζσκαηεία ηνπο.  
 Η παλεξγαηηθή απεξγία ήξζε ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή, όπνπ ε θπξίαξρε ηάμε ηόζν 
ζηελ Διιάδα, όζν θαη ζηελ Δ.Δ., θνβάηαη ηηο απεξγίεο όπσο ν δηάβνινο ην ιηβάλη. Η θξίζε 
ζηελ Ιηαιία έρεη ζεκάλεη παληθό ζηα επηηειεία ηνπο πνπ θνβνύληαη όηη ε εξγαηηθή 
αγαλάθηεζε μερεηιίδεη. Τελ ίδηα ώξα ε λέα θξίζε ζηελ Αξγεληηλή πνπ μαλαέπεζε ζηα λύρηα 
ηνπ ΓΝΤ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε γεηηνληθή Τνπξθία ηηλάδνπλ ζηνλ αέξα ηνπο 
ζρεδηαζκνύο ηνπ Τζίπξα θαη θέξλνπλ αθόκε πην θνληά έλα λέν κλεκόλην.  Οη ρηιηάδεο 
απεξγνί θαη δηαδεισηέο ηεο 30 Μάε έβαιαλ μαλά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε κηα άιιε 
πξννπηηθή γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε. Τε ξήμε κε ηα Μλεκόληα θαη ηε ζηάζε πιεξσκήο ηνπ 
ρξένπο.  
 Η επηηπρία ηεο παλεξγαηηθήο απεξγίαο βάδεη επηηαθηηθά ηελ αλάγθε ηεο ζπλέρεηαο. Η 
θπβέξλεζε ελ’ όςε ηνπ Γηνύξνγθξνππ ηεο 21 Ινύλε, εηνηκάδεη λέν κλεκόλην. Έλα λέν 
παθέην κε 55 πξναπαηηνύκελα γηα λα ην ςεθίζεη κέρξη ηηο 15 Ινύλε. Θα ρξεηαζηεί ηα 
ζπλδηθάηα λα πάξνπλ μαλά πάλσ ηνπο ηελ ζύγθξνπζε θαη λα δώζνπλ ζπλέρεηα κε λέεο 
απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο.  

Απέλαληη ζηα ςέκαηα ηεο θπβέξλεζεο όηη δελ ππάξρεη άιιε δηέμνδνο νη εξγαδόκελνη 
πξνβάινπκε ην δηθό καο δξόκν, ηε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο. Να πάςνπκε λα πιεξώλνπκε 
δηο. επξώ θάζε ρξόλν γηα λα γεκίδνπλ ηα ζεληνύθηα ησλ ηξαπεδηηώλ ληόπησλ θαη 
Δπξσπαίσλ. Να ζπγθξνπζηνύκε κε ην Δπξώ θαη ηελ Δ.Δ. Να πάξνπκε από ηνπο εξγνδόηεο 
ηα εθαηνκκύξηα πνπ ρξσζηάλε θαη λα θξαηηθνπνηεζνύλ νη ηξάπεδεο θαη νη κεγάιεο 
επηρεηξήζεηο θάησ από ηνλ έιεγρν ησλ εξγαδόκελσλ. 
 

 


