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Να ζσνδικαλιζηές, να μάλαμα! 

 

Ο Γ. Πάιδας (ΔΑΚΕ), πρόεδρος ηης ΑΔΕΔΥ,  εκλέτθηκε πρόεδρος ηης αμαρηωλής 

ΟΚΕ (Οικονομική Κοινωνική Επιηροπή). Μάιηζηα, γηα ην θαηόξζσκά ηνπ απηό πήξε ηα 

εύζεκα από ηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ θαη όπσο είπε ν ππνπξγόο εζσηεξηθώλ, Μ. Βνξίδεο, 

“Ο Γ. Πάηδαο γηα ηελ εθινγή απηή είρε ηελ ηηκεηηθή ηνπ ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην”. 

 

Τι είναι η ΟΚΕ, ζύκθσλα κε ηνλ ηζηόηνπό ηεο: 

 Ζ ΟΚΔ είλαη ζεζκηθό όξγαλν, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ ν ύιινγνο Διιήλσλ 

Βηνκεράλσλ (ΔΒ), νη ελώζεηο ησλ κεγαινεπηρεηξεκαηηώλ, εθπξόζσπνη ηεο ΓΔΔ, 

ηεο ΑΓΔΓΤ, ηεο Σνπηθήο Γηνίθεζεο, θ.ά. 

 θνπόο ηεο ΟΚΔ είλαη λα δηακνξθώλεη θνηλά απνδεθηέο ζέζεηο, από ηνπο 

βηνκεράλνπο (ΔΒ) θαη ηνπο “εξγαδόκελνπο” (ΓΔΔ – ΑΓΔΓΤ) θαη κε βάζε απηέο λα 

γλσκνδνηεί ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία 

ηεο ρώξαο, λα πξνηείλεη κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, κηζζνδνζίαο, αιιαγήο 

εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, θ.ά. 

 Μέζν θη εξγαιείν ηεο ΟΚΔ είλαη ν ιεγόκελνο θνηλσληθόο δηάινγνο κεηαμύ ησλ 

“θνηλσληθώλ εηαίξσλ” (βηνκήραλνη – εξγαδόκελνη). 

 Ζ ειιεληθή ΟΚΔ ηδξύζεθε ην 1994, είλαη κέξνο ηεο επξσπατθήο ΟΚΔ, ε νπνία 

απνηειεί ζεζκηθό όξγαλν ηεο ΔΔ. Σόζν ε επξσπατθή, όζν θαη ε ειιεληθή ΟΚΔ 

ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ ΔΔ. 

 

Με απλά λόγια: 

 Όια απηά ηα αληηιατθά κέηξα πνπ βηώλνπκε θαη πνπ καο θάλνπλ ηε δσή καξηύξην, ηα 

ιεβεληόπαηδα ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΟΚΔ, ηα ζπκθσλνύλ 

από θνηλνύ κε ηνπο βηνκεράλνπο θαη από θνηλνύ ηα πξνηείλνπλ ζηηο θπβεξλήζεηο, 

ζην πιαίζην ηεο εζληθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, γηα ηελ καθξνεκέξεπζε ηνπ 

εθκεηαιιεπηηθνύ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Γη’ απηό θαη ν πξόεδξνο ηεο ΓΔΔ, ζην 

πιαίζην ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ, δήισζε όηη “νη απεξγίεο έθαγαλ ηα ςσκηά ηνπο”. 

 Από θνηλνύ, ινηπόλ, επάνω ζηα θεληξηθά νθίηζηα ζπδεηνύλ θαη ζπκθσλνύλ γηα ηελ 

πεξηθνπή κηζζώλ, ηε 10σξε εξγαζία, ηελ θαηάξγεζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ηελ αδηνξηζηία, ηα θελά ζηηο δεκόζηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, 
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ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο θηώρεηαο, ηελ αλεξγία. Καη ηελ 

ίδηα ζηηγκή κάηω νη ίδηνη θπθινθνξνύλ ζηνπο ηόπνπο δνπιεηάο “ληπκέλνη 

ζπλδηθαιηζηέο” θαη θάλνπλ πσο αγσλίδνληαη, πσο εθπξνζσπνύλ ηα αηηήκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη θακία θνξά θάλνπλ θαη πσο ηα βάδνπλ κε ηηο θπβεξλήζεηο. 

 ηελ ΟΚΔ ζπκκεηέρνπλ – κε ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο ηνπο – ε ΓΑΚΔ, ε ΠΑΚΔ, ν 

ΤΡΗΕΑ, δειαδή όια ηα θαιά παηδηά ηνπ θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ. 

 

πλδηθαιηζηέο, ινηπόλ, ηύπνπ Πάηδα, πνπ ην πξσί είλαη δήζελ κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ην 

βξάδπ κε ηα αθεληηθά, ην θξάηνο, ηνπο βηνκεράλνπο θαη ηηο θπβεξλήζεηο, είλαη θίδη ζηνλ 

θόξθν ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, παίδνπλ ην ξόιν ηεο πέκπηεο θάιαγγαο ζ’ απηό. 

 

Γελ είλαη όινη νη ζπλδηθαιηζηέο ην ίδην θαη νύηε επζύλνληαη ηα ζπλδηθάηα θη ν ζπλδηθαιηζκόο 

γηα ηελ θαηάληηα νξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηώλ 

Τπάξρνπλ ζπλδηθαιηζηέο πνπ εμαξγπξώλνπλ ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο αμηώκαηα γηα βόιεκα, 

γηα θακηά θξαηηθή ζεζνύια ή γηα λα γίλνπλ Τπνπξγνί ζηελ εθάζηνηε αληηιατθή θπβέξλεζε 

θαη ππάξρνπλ ζπλδηθαιηζηέο, πξαγκαηηθνί εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο αμηώκαηα ηα αμηνπνηνύλ σο πόζην θαη κεηεξίδη αγώλα γηα ηελ 

επηβίσζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ ππόζεζε ηνπ ιανύ. 

ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ ζπγθεθξηκέλα εγεηηθά ζηειέρε ηεο ΓΑΚΔ, ηεο ΠΑΚΔ, ηνπ 

ΤΡΗΕΑ θαη άιισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΟΚΔ, θαη ζηε δεύηεξε νη ζπλδηθαιηζηέο ηνπ 

ηαμηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο, νη ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζην 

Παλεξγαηηθό Αγσληζηηθό Μέησπν (ΠΑΜΔ).  

Σν ζπλδηθαιηζκό πνπ πξεζβεύνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

ΟΚΔ ηνλ γλώξηζαλ νη δεκόζηνη ππάιιεινη ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηνύο θαπηηαιηζηηθήο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηελ πεξίνδν πνπ κεηώζεθαλ νη κηζζνί ηνπο θαηά 50%, πνπ 

ηζαθίζηεθαλ κηα ζεηξά από δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο. Σόηε πνπ απηέο νη ζπλδηθαιηζηηθέο 

εγεζίεο αληί λα ζηεξίμνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηήξημαλ ηα κλεκόληα, ηα αθεληηθά θαη ηηο 

αληηιατθέο θπβεξλήζεηο. Απηά ηα μέξνπλ νη εξγαδόκελνη. 

Απηή είλαη ε αιήζεηα θη έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα. 

Καζήθνλ θαη ρξένο όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη λα απαιιαγνύλ από ηε ζαπίια ηνπ 

θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ. Με ηελ πίζηε ζηε δύλακή ηνπο, κε νδεγό θαη απνθνύκπη ην 

ΠΑΜΔ λα κπνπλ κπξνζηά ζηνλ αγώλα γηα κηα δσή κε δηθαηώκαηα. Να αμηνπνηήζνπλ όιεο 

ηηο αξραηξεζίεο, ζ’ όια ηα ζσκαηεία, ώζηε λα αιιάμνπλ νη ζπζρεηηζκνί ζηα ζπλδηθαιηζηηθά 

όξγαλα, ζηα Γ ησλ ζσκαηείσλ θη Οκνζπνλδηώλ. Για ηο καλό ηο δικό μας και ηο καλό 

ηων παιδιών μας. 

 

Αθήνα, 04/02/2021 

 


