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 «…Για μένα, το λοιπόν, το πιο εκπληκτικό, 

πιο επιβλητικό, πιο μυςτηριακό και πιο μεγάλο, 

είναι ένασ άνθρωποσ που τον μποδίζουν να βαδίζει. 

Είναι ένασ άνθρωποσ που τον αλυςοδένουνε.» 

Ναζίμ Χικμέτ 

Η Κςβέπνηζη κλιμακώνει ηην Καηαζηολή, ηην Τπομοκπαηία και ηιρ Διώξειρ Ενανηίον ηων 
Επγαηικών Αγώνων 

Με ην ζρέδην “δηαρείξηζεο ησλ ζπλαζξνίζεσλ”, ε Κπβέξλεζε ηξέρεη λα πξνιάβεη ηελ ιατθή νξγή θαη 
αγαλάθηεζε πνπ ζπζζσξεχεηαη θαη δηνγθψλεηαη.  

Τα ζσέδια ηοςρ θα απανηηθούν ζηο δπόμο ηος αγώνα! Θα απανηηθούν με ηη μασηηική 
οπγάνωζη ηηρ πάληρ ζηοςρ κλάδοςρ και ηοςρ σώποςρ δοςλειάρ.  

Η Κπβέξλεζε πνπ κεηψλεη ηηο δαπάλεο γηα ηε Δεκφζηα Ννζνθνκεία ελ κέζσ παλδεκίαο, αιιά δίλεη 
«γε θαη χδσξ» ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, πνπ δελ έρεη ιεθηά γηα γηαηξνχο θαη δαζθάινπο, 
αιιά έρεη γηα επηδνηήζεηο ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ μελνδφρσλ θαη ησλ εθνπιηζηψλ, γηα 
«εηδηθνχο θξνπξνχο» θαη αζηπλνκνθξαηία, έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη φηη ν νξαηφο ερζξφο ησλ εξγαηψλ 
είλαη ην ζχζηεκα πνπ γελλά θηψρεηα, αλεξγία, εθκεηάιιεπζε, θαηαζηνιή θαη ηξνκνθξαηία! 

Με ην ζρέδην ηεο Κπβέξλεζεο επηβεβαηψλεηαη φηη κπξνζηά ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ ζπζηάδνληαη ηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο ηνπ ιανχ λα αγσλίδεηαη θαη λα 
δηεθδηθεί. 

Σηνρεχνπλ: 

         Τν Φαθέισκα θάζε ζπλδηθαιηζηηθνχ ζηειέρνπο ή εξγάηε πνπ ζα νξγαλψλεη 
θηλεηνπνίεζε. Κάζε ζπλάζξνηζε ζα απαηηεί βεβαίσζε ηνπ «νξγαλσηή» απφ ην 
…TAXIS ψζηε λα έξρεηαη «ξαβαζάθη» κε λέα πξφζηηκα θαη λα νδεγεζνχλ ηα ζπλδηθάηα θαη 
θάζε αγψλαο ζε νηθνλνκηθή εμφλησζε. Εηδηθά κεηά ηα ακέηξεηα παξαδείγκαηα κε ηα θνξνλν-
πξφζηηκα ζε ζπλδηθαιηζηέο, απεξγνχο, ζε εξγάηεο πνπ δνχιεπαλ ππεξσξία αθφκα θαη 
αηκνδφηεο! 

         Ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα θνξηψλνληαη ζηα ζπλδηθάηα 
θαη ζε θάζε αγσληζηηθή θηλεηνπνίεζε δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ην 
θίλεκα, αθφκε θαη ε δξάζε ζθνηεηλψλ κεραληζκψλ θαη πξνβνθάηζηεο. 

         Φέξλνπλ ζηελ Ειιάδα ηνλ «Γαιιηθφ Νφκν Καζνιηθήο Αζθάιεηαο» πνπ αλνίγεη ηνλ «αζθφ 
ηνπ Αηφινπ» γηα γεληθφ θίκσκα θαη θάζεηε ινγνθξηζία ελαληίνλ φπνηνπ ΜΜΕ ή θσλήο 
ακθηζβεηεί, θαηαγξάθεη θαη απνθαιχπηεη ηελ βαξβαξφηεηα ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο. Αθνχ 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ΕΛΑΣ λα παξεκβαίλεη ζην ηη ζα πξνβάιιεηαη ζηα ΜΜΕ, αιιά θαη 

https://pamehellas.gr/
mailto:pame@pamehellas.gr
https://twitter.com/PAMEhellas


ζην ηη, πψο θαη πνπ ζα κπνξεί λα θαηαγξάθεηαη απφ ηα ΜΜΕ κε πξφζρεκα ηελ “ανεμπόδιζηη 
διεξαγωγή ηων αζηυνομικών επιχειπήζεων”. 

         Πξνβιέπνπλ ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ πξνζψπσλ θαη ΙΧ, αθφκε θαη καθξηά απφ ην ρψξν 
πξαγκαηνπνίεζεο ζπγθεληξψζεσλ, δειαδή νπζηαζηηθά γεληθφ εθθνβηζκφ θαη ηξνκνθξάηεζε 
θαζελφο πνπ έρεη ηελ πξφζεζε λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα ζπγθέληξσζε. 

Ελψ δηαηεξνχλ θαη θαιιηεξγνχλ ηελ αληηδξαζηηθή θαη επηθίλδπλε αληίιεςε φηη νη εξγαηηθέο-ιατθέο 
δηεθδηθήζεηο, θηλεηνπνηήζεηο θαη δηαδειψζεηο είλαη ζεξκνθήπηα εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ. Σηνρνπνηνχλ 
ηνλ «ερζξφ-ιαφ» θαη πξνεηνηκάδνπλ «γχςν» γηα ηα εξγαηηθφ-ιατθφ θίλεκα! 

Οη αγψλεο ησλ εξγαηψλ δελ κπαίλνπλ ζηνλ «γχςν». Δελ απαγνξεχνληαη κε δηαηάγκαηα ε 
ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη νη αγψλεο γηα ηελ δσή θαη ηελ επηβίσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο! 

Ο ιαφο ρξεηάδεηαη γηαηξνχο γηα ηα λνζνθνκεία, δαζθάινπο γηα ηα ζρνιεία, 

Όρη θαηαζηνιή θαη αζηπλνκία! 

Η θαηαζηνιή, ε θξαηηθή ηξνκνθξαηία θαη ν απηαξρηζκφο δελ ζα πεξάζνπλ! 

Δπλακψλνπκε ηνλ αγψλα γηα ηελ πγεία, ηελ δσή θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ! 

Νφκνο είλαη ην δίθην ηνπ εξγάηε. 

  

 


