ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δήμοι Ιωαννιτών και Ζίτσας χέρι-χέρι με τους συμβιβασμένους συνδικαλιστές βάζουν πλάτη στην
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης με εκφοβισμό και τρομοκράτηση εργαζομένων

Πληθαίνουν τα κρούσματα απειλών και εκβιασμών στους χώρους δουλειάς με τη συνδρομή
και των δυνάμεων του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού για τη θωράκιση της
εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής.
Σην περασμένη Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου, η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων προέβη σε μία
απαράδεκτη και προκλητική προσπάθεια ωμής παρέμβασης σε αρχαιρεσίες εργαζομένων για τη
συνδικαλιστική εκπροσώπησή τους, με προφανή σκοπό να φιμώσει «ενοχλητικές» φωνές και να
κάμψει το αγωνιστικό φρόνημά τους.
Ο γενικός γραμματέας του Δήμου Ιωαννιτών κάλεσε εσπευσμένως στο γραφείο του
υποψήφιο με τη ΔΑ ΟΣΑ στα Τπηρεσιακά υμβούλια και του διαμηνύθηκε ευθέως πως, αν δεν
αποσύρει την υποψηφιότητά του, θα ασκηθούν σε βάρος του πειθαρχικά μέτρα!
Η συγκεκριμένη απόπειρα εκφοβισμού και τρομοκράτησης εργαζόμενου δεν είναι το
μοναδικό κρούσμα εκβιασμού και πιέσεων που εκδηλώνεται σε εργασιακούς χώρους. Αποτελεί
κρίκο του γενικότερου κυβερνητικού και κρατικού αυταρχισμού που κλιμακώνεται μέρα με την
ημέρα και αναμένεται να ενταθεί την προσεχή περίοδο, όταν η κυβέρνηση ΤΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. θα
επιχειρήσει να επιβάλλει το συνολικό ξήλωμα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Παρά τις περί
αντιθέτου διακηρύξεις της, που έχουν ως στόχο να ρίξουν στάχτη στα μάτια των εργαζόμενων και
να τους παραπλανήσει, μία ακόμη φορά, ετοιμάζεται να νομοθετήσει τις ομαδικές απολύσεις, την
απαγόρευση των απεργιών, την ανταπεργία και τον περαιτέρω περιορισμό των συνδικαλιστικών
ελευθεριών.
την προσπάθειά της να υλοποιήσει αυτές τις αντιλαϊκές επιλογές βρίσκει ένθερμο
υποστηρικτή και συμπαραστάτη τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. ε ορισμένες

περιπτώσεις, μάλιστα, η συμπόρευση των δυνάμεων αυτών είναι τόσο απροκάλυπτη που …βγάζει
μάτι.
Όπως συνέβη, επίσης την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Ζώης Γαλατάς, μέλος του Δ.. του
ωματείου και αντιπρόσωπος στην ΠΟΕ-ΟΣΑ των υσπειρώσεων, εμφανίστηκε σε συγκέντρωση
εργαζομένων στο δήμο Ζίτσας μαζί με το Δήμαρχο, Μιχάλη Πλιάκο. Δηλαδή, με τον κρατικό
εργοδότη τους! Σι άλλο μπορεί να σήμαινε αυτή η παρουσία από ένα σαφέστατο μήνυμα
τρομοκράτησης των εργαζομένων για να μην μιλήσουν για τα προβλήματά τους;
Παρά ταύτα, όπως αναμενόταν, τόσο ο ίδιος όσο και ο αντιπρόσωπος της ΔΑΚΕ στην
ΠΟΕ-ΟΣΑ, Γιάννης λούτας, προσπάθησαν να αντικρούσουν τις εύλογες διαμαρτυρίες του ΠΑΜΕ
με το αστείο επιχείρημα ότι πρόκειται για «υπηρεσιακή» σύσκεψη και, ως εκ τούτου, δικαιολογείται
η συμμετοχή του «αφεντικού» σε αυτή!
Απτόητοι, λοιπόν, χωρίς αναστολές, μπροστά στα μάτια των εργατοϋπαλλήλων, οι δύο
συμβιβασμένοι συνδικαλιστές πήραν μέρος στο γνώριμο παιχνίδι της συνδιαχείρισης με το
Δήμαρχο, για να κουκουλώσουν τα προβλήματα.
Σο ΠΑΜΕ ΟΣΑ καλεί τους εργαζόμενους όλων των κλάδων, να βγάλουν τα συμπεράσματά
τους και να περιφρουρήσουν με οργανωμένους αγώνες τα δικαιώματά τους απέναντι στις εχθρικές
μεθοδεύσεις που μετέρχονται η κρατική διοίκηση και οι τοπικές διοικήσεις, χέρι-χέρι με τους
εργοδοτικούς συνδικαλιστές, για τη στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής.
Να απομονώσουν τους εκπροσώπους του εργοδοτικού και κρατικού συνδικαλισμού και να
εμπιστευτούν τις ταξικές δυνάμεις

που είναι απαλλαγμένες από τις δυνάμεις που στηρίζουν

Δημάρχους και την κυβέρνηση.
Παράλληλα, το ΠΑΜΕ ΟΣΑ προειδοποιεί τις Δημοτικές Αρχές Ιωαννίνων και Ζίτσας ότι δεν
θα ανεχθεί πρακτικές δίωξης της συνδικαλιστικής δράσης συναδέλφων, απειλές , εκφοβισμούς και
άλλες κατασταλτικές μεθοδεύσεις εναντίον εργαζομένων, που αποσκοπούν στο να τους
εξαναγκάσουν σε υποταγή.

