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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ΥΓΕΙΑ

ΤΟ «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝ»… ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!
Σαράντα επτά (47) χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου και το αίτημα
«Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία» παραμένει και σήμερα επίκαιρο.
Η κορυφαία έκφραση του αντιδικτατορικού αγώνα που αποτέλεσε η εξέγερση
τον Νοέμβριο του 1973, αρχικά των φοιτητών και στη συνέχεια με τη ενεργή
συμμετοχή των εργαζομένων και του λαού, άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση της
αμερικανόφερτης χούντας που είχε επιβληθεί με την αρωγή του ντόπιου και εξωτερικού
οικονομικοπολιτικού κατεστημένου.
Σήμερα, έχουμε χρέος να βαδίσουμε με τα ίδια αποφασιστικά βήματα ενάντια
στη «δικτατορία των αγορών».
«Πυροβολούν» και υποβαθμίζουν τη Δημοκρατία, βάλλουν κατά του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών και παίρνουν πίσω τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας,
οδηγώντας τον στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Απαξιώνουν την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και μετατρέπουν τα κοινωνικά αγαθά (Φως-Νερό κ.λπ.) σε εμπορεύματα.
Ξεπουλούν τη Δημόσια και Δημοτική περιουσία αλλά και υφαρπάζουν τα σπίτια
των φτωχών των λαϊκών στρωμάτων.
Λίγους μήνες από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού και με την
εμπειρία που θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί από το πρώτο lockdown, η κυβέρνηση της
Ν.Δ. ανακοίνωσε δεύτερο lockdown, ομολογώντας ουσιαστικά την αδυναμία
αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα προχωράει στην απαγόρευση των
συνδικαλιστικών και πολιτικών συγκεντρώσεων στο όνομα της «μη διασποράς του ιού».
Η κυβέρνηση εάν για κάτι έχει πείσει τους εργαζόμενους, είναι πως επιχειρεί να
εργαλειοποιήσει η ίδια την υγειονομική κρίση για να καταργήσει κάθε εργασιακό και
συνδικαλιστικό δικαίωμα. Δεν είναι τυχαίο πως σε περίοδο lockdown επιχειρεί την
αλλαγή της συνδικαλιστικής νομοθεσίας και συνδικαλιστικών ελευθεριών δεκαετιών.
Καταργεί το δικαίωμα στην απεργία, εισάγει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στοχεύοντας
στην κατάργηση κάθε συλλογικής διαδικασίας, προκειμένου τα ελεγχόμενα κρατικοδίαιτα
Μ.Μ.Ε. να περνούν την «κυβερνητική γραμμή» ανεμπόδιστα.
Στην πραγματικότητα, ο σκοπός της κυβέρνησης δεν είναι η αντιμετώπιση της
κρίσης, αλλά η επίρριψη του συνόλου των ευθυνών στην Κοινωνία, στο πλαίσιο της
«ατομικής ευθύνης» και «ξεχνώντας» τις ευθύνες του κράτους. Κυρίαρχος στόχος η
απαγόρευση κάθε εργατικής αντίστασης απέναντι στα αντεργατικά μέτρα που περνάνε με
συνοπτικές διαδικασίες αυτό το χρονικό διάστημα.
Εάν η κυβέρνηση ενδιαφερόταν πραγματικά να προστατεύσει την κοινωνία από
την πανδημία, θα είχε προχωρήσει σε ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας
και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), με προσλήψεις προσωπικού, νέες

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), περισσότερα δρομολόγια των
συγκοινωνιών και μαζικά τεστ σε όλους. Αντί αυτού, άνοιξε τη χώρα στον τουρισμό,
χωρίς τεστ, και τα σχολεία χωρίς να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, ενώ οι εργαζόμενοι
στοιβάζονται στα ανεπαρκή Μ.Μ.Μ. και στους χώρους εργασίας. Παράλληλα, ξοδεύουν
απλόχερα εκατομμύρια στους καναλάρχες για να διαφημίζουν την πολιτική της
κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες για την εξέλιξη της πανδημίας και τη
γύμνια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και προσπαθεί να μετακυλήσει τις ευθύνες της
στη κοινωνία.
Με τη καραμέλα της ατομικής ευθύνης επιδιώκει να ρίξει σκοτάδι και να
αποκρύψει τις δικές της τεράστιες ευθύνες για το ότι μήνες τώρα οι συνάνθρωποί
μας, στοιβάζονται σαν τις σαρδέλες μέσα στα απαρχαιωμένα λεωφορεία και το μετρό.
Και με αυτά τα δεδομένα μοιάζει «επικίνδυνη» η απόφαση της κυβέρνησης δια στόματος
του «Αστυνομικού Διευθυντή», για απαγόρευση συναθροίσεων άνω των τεσσάρων (4)
ατόμων με μόνο στόχο την μη πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μνήμης για τον
εορτασμό της ηρωικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Απόφαση που απαιτούμε να
ανακληθεί άμεσα!!!
Η κυβέρνηση αποδεικνύει τα γρήγορα αντανακλαστικά της όχι στην λήψη των
αυτονόητων μέτρων προστασίας των πολιτών από την Πανδημία, στηρίζοντας την
υγεία, τις μεταφορές, τις κοινωνικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με πάγια και διαχρονικά μέτρα αντιμετώπισης των τεράστιων ελλείψεων
προσωπικού και εξοπλισμού, αλλά στην λήψη αντιδημοκρατικών μέτρων ως ευκαιρία
νομοθέτησης νεοφιλελεύθερης αντίληψης πολιτικών. Η βιασύνη του Πρωθυπουργού για
τροποποίηση-κατακρεούργηση του συνδικαλιστικού νόμου (Ν.1264/1982) εν μέσω
κορωνοϊού δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης.
Η δημοκρατία που αυτοί πρεσβεύουν, μας επιβάλλει την απαγόρευση εξόδου από
τα σπίτια μας, την απαγόρευση της απεργίας και κάθε είδους διαμαρτυρίας ή
συγκέντρωσης, προκειμένου ανενόχλητοι να ψηφίσουν την κατάργηση συλλογικών
δικαιωμάτων που διαχρονικά αποτελούσαν πυλώνα δημοκρατικές έκφρασης και
λειτουργίας.
Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ενοχοποιηθούν ή να στοχοποιηθούν ως υπαίτιοι
διασποράς του covid-19. Είναι αυτοί που με το φιλότιμό τους κράτησαν όρθιο τον
κρατικό μηχανισμό στην πρώτη φάση της πανδημίας.
Δεν θα συμβιβαστούν όμως με αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις που μόνο στόχο
έχουν να βάλουν μόνιμα στον «γύψο» εργατικά δικαιώματα και ελευθερίες που για να
κατακτηθούν χύθηκε αίμα!!!
Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που οι περιστάσεις απαιτούν θα
κρατήσουν άσβεστη την μνήμη και τιμής των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, ιδιαίτερα
αυτή την ώρα που τα εργασιακά δικαιώματα και ελευθερίες μπαίνουν στην «κλίνη του
Προκρούστη» προκειμένου να προσαρμοστούν στις πολιτικές επιδιώξεις της
κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας!!!
Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Πετρόπουλος

