Για τις δηλώσεις του Δημάρχου Ιωαννιτών
περι «ομηρίας των Δημάρχων από τα
συνδικάτα και τις υπηρεσίες»
Η δήλωση του Δημάρχου Ιωαννίνων ότι «Οι Δήμαρχοι είναι όμηροι
των συνδικάτων και των υπηρεσιών» στην έναρξη της προεκλογικής χρονιάς,
θα μπορούσε εύκολα να ερμηνευτεί ως μια ατυχής προσπάθεια να
στοχοποιήσει το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ιωαννίνων, να μεταφέρει την
ευθύνη για τη διαχειριστική ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής, στους
εργαζόμενους του Δήμου Ιωαννιτών .
Στο παρελθόν, παρόμοιες προσπάθειες στοχοποίησης του Συλλόγου
στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων αποδείχθηκαν κενό γράμμα. Η πόλη
γνωρίζει ότι το Σωματείο των ΟΤΑ Ιωαννίνων ζητά προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού σε μια πόλη 17.000 ανέργων. Ζητά μείωση των ανταποδοτικών
στην πόλη με τα υψηλότερα ανταποδοτικά σε όλη την ΒΔ Ελλάδα. Ζητά
σωστές συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δίνοντας
σήμα στην εργατιά της Ηπείρου να μην ανέχεται τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες.
Ξέρουν τα Γιάννενα ποιος είναι όμηρος επιχειρηματικών συμφερόντων και
ποιος παλεύει για τους εργαζόμενους.
Όταν όμως ο Δήμαρχος Ιωαννιτών κάνει τέτοιες δηλώσεις σε
πανελλαδικό συνέδριο της ΚΕΔΕ η κατάσταση αλλάζει. Ο Δήμαρχος
Ιωαννιτών, μπροστάρης στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής προκαλεί
την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ακόμα μεγαλύτερη περιστολή δικαιωμάτων
από αυτή που έφερε ο Νόμος Χατζηδάκη. Προσπαθεί να καθαρίσει το τοπίο
για την κυβέρνηση, από τα «εμπόδια» στην κατεύθυνση που έβαλε ο
πρωθυπουργός ότι «σήμανε η ώρα του Δήμου μάνατζερ και πετυχημένου
επιχειρηματία».
Γι αυτό η Δημοτική Αρχή ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική της
απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Ο Δήμος Ιωαννιτών ηγείται
στην προσπάθεια μετατροπής των Δήμων σε ελεγκτικούς μηχανισμούς που
το μόνο που θα κάνουν θα είναι να διασφαλίζουν τους κανόνες ανταγωνισμού
ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους που θα λυμαίνονται κάθε έργο και
κάθε υπηρεσία
Δήμοι, Κυβέρνηση και μεγάλη εργοδοσία ξέρουν ότι οι μειώσεις στους
μισθούς εξαιτίας της ακρίβειας, η ανασφάλεια του ιμπεριαλιστικού πολέμου, το
κλείσιμο δομών εξαιτίας του κόστους, θα φέρουν αντιδράσεις στο λαό και γι’
αυτό παίρνουν τα μέτρα τους. Ξέρουν ότι αυτές οι αντιδράσεις όσο είναι
μεμονωμένες, ανοργάνωτες και χωρίς προσανατολισμό δεν ενοχλούν
κανένα. Όταν όμως οι εργαζόμενοι ενώνονται σε ταξικά συνδικάτα τότε
μπορούν να κάνουν ρωμαλέους αγώνες για την κάλυψη των σύγχρονων
αναγκών, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κοκ.
Σε προωθημένο ρόλο αβανταδόρου της κυβέρνησης, της σημερινής ή
και της αυριανής ο Δήμαρχος Ιωαννιτών καλεί σε ακόμη μεγαλύτερη ένταση

της επίθεσης τόσο στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα όσο και στην
κατάργηση των υποστελεχομένων υπηρεσιών παρέχει ο Δήμος.
Οι ταξικές δυνάμεις θα συνεχίσουμε να δίνουμε τους αγώνες μας στο
πλάι του λαού. Καλούμε κάθε τίμιο εργαζόμενο να βγάλει τα συμπεράσματά
του και να οργανώσει την πάλη του για την διεκδίκηση των σύγχρονων
αναγκών του που δεν χωράνε στην καπιταλιστική ανάπτυξη στην οποία
«πίνουν νερό» δήμαρχοι και κυβέρνηση.
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