
Σσλαδέιθηζζα, ζσλάδειθε 

Γνπιεύεηο κε κηζζό πείλαο, αηέιεησηα 10σξα θαη 12σξα, ρσξίο επηδφκαηα, δεηο κε ην θφβν ηεο απφιπζεο θαη ηεο «εθεδξείαο», 
απνιχεζαη ρσξίο απνδεκίσζε θαη επίδνκα αλεξγίαο. Βάδεηο ινπθέην ζην γξαθείν ζνπ εμαηηίαο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο πίηαο ησλ έξγσλ 
ζε κηα ρνχθηα νκίινπο. Πιεξώλεηο ρηιηάδεο επξώ θάζε ρξόλν ζην ΤΣΜΔΓΔ, γηα λα κελ έρεηο ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, γηα λα 
ζνπ πεηζνθφβεηαη ε ζχληαμε… 

Πόζολ θαηρό αθόκα ζα ηο αλέτεζαη; 

Σνπ ιέλε: «θάλε ππνκνλή, ηα κέηξα είλαη πξνζωξηλά». Όκσο, ην νθηάσξν έρεη θαηαξγεζεί απφ ην 1997 πνπ δελ είρακε θξίζε αιιά 
ΛΔΤΚΖ ΒΗΒΛΟ ηεο ΔΔ γηα ηελ εξγαζία. Σα κέηξα ζην αζθαιηζηηθφ θξαηάλε απφ ην 1992 (λφκν ηνχθα), ην 2000 (λφκν Ρέππα) θαη ην 
2006 (λφκν Σζηηνπξίδε)  – ηφηε πνπ δελ ήηαλ κεγάιν ην ρξένο. Σν κεγάια έξγα ηα πήξαλ κηα ρνχθηα φκηινη απφ ηε δεθαεηία 1995-2005. 
Όια απηά έγηλαλ επί «αλάπηπμεο» θαη όρη επί «θξίζεο». Σνπ ιέλε: αλ γίλνπκε αληαγσληζηηθνί, ζα έξζνπλ θαιχηεξεο κέξεο, ζα έρεηο 
δνπιεηά θαη επεκεξία. Καη ελλννύλ: πξέπεη λα δερηείο λα γίλεηο πην θηελόο, λα δεηο γηα λα δνπιεύεηο όιε κέξα, γηα λα κπνξνχλ ηα  
κνλνπψιηα λα επελδχνπλ κε ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ θέξδνπο θαη λα αληαγσλίδνληαη ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. Απηή είλαη ε «αλάπηπμή» 
ηνπο, ν κνλόδξνκόο ηνπο είλαη θόιαζε γηα ην ιαό! Με κλεκφλην ή ρσξίο, κε ρξένο ή φρη, ηέηνηα κέηξα παίξλνληαη ζε βάξνο θαη 
Γεξκαλνχ θαη ηνπ Βξεηαλνχ εξγαδφκελνπ. Απηφ απαηηεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, απηή είλαη ε βαζηθή πνιηηηθή ηεο 
ΔΔ γηα ηελ επφκελε δεθαεηία κέζα απφ ην «ζχκθσλν γηα ην Δπξψ» θαη ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020».  

Άιιοη ζε ηροκοθραηούλ…  
…πωο αλ αλαηξαπεί ν επξωκνλόδξνκνο ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ 
νκίιωλ πνπ βαδίδνπκε γηα δεθαεηίεο, ε ρψξα θηλδπλεχεη, ζα απνκνλσζεί, ζα 
πάεη δεθαεηίεο πίζσ. Κη ελλννύλ: ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζνπ δελ 
ζπκβαδίδεη κε ηα θέξδε ηνπο! 

…άιιοη ζε δοσιεύοσλ… 
…πωο ηάρα κπνξεί λα δεηο άζπξε κέξα, θηάλεη λα γίλεη κηα «ζθιεξή» 
επαλαδηαπξαγκάηεπζε….Πέξα απφ ην «πεξηηχιηγκα» (απαγθίζηξσζε, 
ζηαδηαθή απνδέζκεπζε απ’ ην κλεκφλην θ.ιπ.), ζε εμαπαηνύλ αλνηρηά! Ζ ΔΔ 
είλαη θχιαθαο ησλ θεξδψλ θαη ηεο εμνπζίαο ησλ κνλνπσιίσλ θαη δελ ζα γίλεη 
«Δπξψπε ησλ Λαψλ» νχηε ζηε Γεπηέξα παξνπζία. Σν κφλν πνπ κπνξνχλ λα 
«δηαπξαγκαηεπηνχλ» είλαη απφ πνηα ηζέπε ζα καο ηα πάξνπλ θαη κε πνην ηξφπν 
ζα καο θνξντδέςνπλ…Γελ ηνπο ελνριεί αλ ε ςήθνο ζνπ κεηαθηλείηαη απφ ηνλ 
έλαλ πνιηηηθφ ππάιιειν ησλ νκίισλ ζηνλ άιιν, αλεμάξηεηα ηνπ αλ ην 
ςεθνδέιηην γξάθεη ΝΓ, ΠΑΟΚ, ΤΡΗΕΑ, ΓΖΜΑΡ ή Αλεμ.Διιελεο. Όινη ηνπο πξνζηαηεχνπλ ηα ηεξά θαη ηα φζηα ηεο εμνπζίαο ηνπο, ηελ 
ηδηνθηεζία ησλ νκίισλ. Γη’ απηφ θαη ν πξαγκαηηθφο αληίπαιφο καο, ν ΔΒ,  θαλέλα πξφβιεκα δελ έρεη κε κηα «αληηκλεκνληαθή θπβέξλεζε» 
αια ΤΡΗΕΑ….  

…θαη θάποηοη ζοσ είπαλ ηελ ΑΛΗΘΕΘΑ… 
…πσο ε επίζεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα ζωξάθηζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηωλ νκίιωλ. Πσο ε πνιηηηθή ηνπ 
επξσκνλφδξνκνπ πνπ εθαξκφδεηαη φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα είλαη θαηαζηξνθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. Πσο, ιαφο ειεχζεξνο θαη 
θπξίαξρνο είλαη ν ιαφο πνπ θαηέρεη ηα κέζα παξαγσγήο. Πσο ν δξφκνο απηφο έρεη ζπζίεο θαη πξνυπνζέηεη ζπγθξνχζεηο, αιιά είλαη ν 
κνλφδξνκνο γηα ηε  ιατθή επεκεξία, δελ είλαη εκπφξην ειπίδσλ. Ο ιαόο έρεη ηεξάζηηα δύλακε, θηάλεη λα πηζηέςεη ζε απηήλ. Υσξίο εκάο, 
ηνπο παξαγσγνχο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ, ηα κνλνπψιηα θαη νη πνιηηηθνί ππεξέηεο ηνπο είλαη ηίπνηε. Απηνί δε κπνξνύλ ρωξίο εκάο, 
εκείο κπνξνύκε θαη πξέπεη λα δήζνπκε ρωξίο απηνύο! Έρεηο θη εζχ επζχλε, ζπλάδειθε, γηα λα γπξίζεη ε ξφδα ηεο ηζηνξίαο κπξνζηά, 
γηα λα κε ζθχςεη ν ιαφο ην θεθάιη γηα δεθαεηίεο. Βγεο ζηνλ αγψλα, κελ ππνηάζζεζαη, κελ ππνθχπηεηο ζηελ ηξνκνθξαηία ησλ κεραληζκψλ 
ηνπ ζπζηήκαηνο, κελ «ηζηκπάο» ζηηο απηαπάηεο γηα ιχζεηο ρσξίο ζχγθξνπζε, μεθνχξαζηεο θαη αλέμνδεο, απφ ηνλ θαλαπέ θαη ηελ 
ηειεφξαζε. 

Ηγεζία ΠΣΔΜ-Η θαη άιιες δσλάκεης: Είλαη ηαγκέλοη κε ηολ αληίπαιο… 
Ζ πνιχρξσκε εγεζία ηνπ ΠΓΜ-Ζ (ΠΑΚ, ΓΚΜ, ΓΚΜ-ΓΑΠ, ΓΖΠΑΜ, Τ2ΜΖ (ΤΡΗΕΑ) θ.ιπ.), δει. νη δπλάκεηο ηνπ επξσκνλφδξνκνπ 
(ΠΑΟΚ-ΝΓ-ΤΡΗΕΑ), πξσηνζηάηεζε ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο επίζεζεο. Υεηξνθξφηεζε ην λ.3518/06 πνπ εθηφμεπζε ηηο αζθαιηζηηθέο ζνπ 
εηζθνξέο, δελ έβγαιε ιέμε ηελ ηειεπηαία δηεηία πνπ θιηκαθψζεθε ε επίζεζε ζηα δηθαηψκαηά καο, πξσηνζηάηεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο 
Μπνιφληα θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ «απειεπζέξσζε» θαη κέζα απφ ηε  δηνίθεζε ΣΔΔ θαη πιιφγσλ γηα δπν δεθαεηίεο (ν ΤΡΗΕΑ, 
κάιηζηα, σο πξφεδξνο ηνπ ΣΔΔ) έδσζε δηαπηζηεπηήξηα «άξηζηεο δηαγσγήο» ζηνπο κεγάινπο νκίινπο. Ζ ΑΝΣΑΡΤΑ (Αξηζηεξή 
πζπείξσζε), παξά ηελ αληηθαπηηαιηζηηθή ξεηνξεία, δελ δηαρσξίδεηαη νπζηαζηηθά, απ’ ηε γξακκή δηαρείξηζεο ηνπ ΤΡΗΕΑ ε νπνία 
ππνθιίλεηαη ζηελ ΔΔ θαη ζηελ εμνπζία ησλ κνλνπσιίσλ. Δκθαλίδεηαη ζαλ ζπγθνιιεηηθή νπζία ζηε γξακκή ηνπ ΤΡΗΕΑ «πεξί ελφηεηαο ηεο 
αξηζηεξάο» πνπ νδεγεί ζηελ ελζσκάησζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ επξσκνλφδξνκνπ. 

Μελ σποηάζζεζαη – Ψειά ηο θεθάιη, αληεπίζεζε! 
Γελ  παξαηηνχκαζηε απφ ην απηνλφεην δηθαίσκα–αλάγθε λα δνχκε αμηνπξεπψο απφ ηε δνπιεηά καο. Καλέλαο ζπκβηβαζκόο. Ο αγψλαο 
γηα ηελ απφθξνπζε ησλ λέσλ κέηξσλ πνπ έξρνληαη θαη γηα ηελ παξεκπφδηζε απηψλ πνπ έρνπλ ήδε ιεθζεί πξέπεη λα γίλεη αθφκα πην 
ζθιεξφο, αθφκα πην απνθαζηζηηθφο. Μνλφδξνκνο ζ’ απηή ηε θαηεχζπλζε είλαη ε ελίζρπζε ηωλ ηαμηθώλ δπλάκεωλ θαη ζηνλ ΠΣΓΜ-Η, ε 
ελίζρπζε ηεο ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ γηα λα ζπκβάινπκε ζηελ νξγάλωζε ηεο αληεπίζεζεο πξνο ηε κνλαδηθή ειπηδνθόξα δηέμνδν, 
ηελ απνδέζκεπζε από ηελ ΔΔ θαη κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο κε θνηλωληθνπνίεζε ηωλ κέζω παξαγωγήο θαη ην ιαό ζηελ 
εμνπζία. Απηφο είλαη ν κνλφδξνκνο ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ καο. ΕΛΑ ΜΑΖΘ ΜΑΣ λα δηεθδηθήζοσκε ηελ ηθαλοποίεζε ηωλ αλαγθώλ 
κας ποσ ζσζηάδοληαη ζηο βωκό ηοσ θαπηηαιηζηηθού θέρδοσς. 

http://www.dpk.tee.gr, dpkmix@gmail.com, Tηλ: 6977911896, 6945296350 
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