
ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

Πολύ γρήγορα της τελείωσαν της  κυβέρνησης τα 
«μπράβο» και τα «ζήτω», όπως και πολύ γρήγορα 
σταμάτησε το «χειροκρότημα» για τους εργαζόμενους 
στον δημόσιο τομέα που ρίχτηκαν από την πρώτη ημέρα 

στη μάχη κατά του κορωνοϊού με κίνδυνο  όχι μόνο την υγεία τους αλλά και την ίδια τους τη 
ζωή. 

Οι δηλώσεις του υπουργού εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου σε τηλεοπτικό κανάλι 
αντανακλούν πλήρως την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης και φανερώνουν το φυσικό, 
σκληρό και ανάλγητο πρόσωπό της. 

«οι δημόσιοι υπάλληλοι αξίζει να καταβάλουν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες και να 
κερδίσουν σε κύρος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι απολαμβάνουν τη μονιμότητα στη δουλειά 
τους  και οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ότι εργάζονται για το καλό του συνόλου και 
περισσότερο από όσο πρέπει. Αυτή η κυβέρνηση θα είναι δίκαιη με όλους». 

Για ποια μονιμότητα μιλάει ο υπουργός όταν στους δήμους υπάρχουν για περισσότερα από 
δέκα – δώδεκα χρόνια πάνω από 30.000 εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στο 
Βοήθεια στο Σπίτι, ΕΣΠΑ των Παιδικών Σταθμών, τα ΚΔΑΠ, τα ΚΗΦΗ, τις σχολικές 
καθαρίστριες και τις άλλες κοινωνικές δομές που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης 
κατά του κορωνοϊού μαζί με τους μόνιμους συναδέλφους τους. 

Ο υπουργός με τις δηλώσεις του εκτός ότι διαγκωνίζεται τον ίδιο τον πρωθυπουργό, με 
εργαλείο τον κοινωνικό αυτοματισμό κουνάει το δάκτυλο στους εργαζόμενους των ΟΤΑ 
αλλά και όλου του δημόσιου τομέα και τους  απειλεί ευθέως και με πολύ θράσος. 

Εκτός όμως από δηλώσεις διαφαίνεται ξεκάθαρα και η επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση 
στους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. 

Οι αντεργατικές διατάξεις στις ΠΝΠ όπως η τηλεργασία, η εκ περιτροπής εργασία, η 
καταπάτηση του ωραρίου, οι περικοπές στις άδειες, τα αλλότρια καθήκοντα, οι ελαστικές 
μορφές εργασίας, οι ιδιωτικοποιήσεις, πλημμελή μέτρα προστασίας της υγεία και της 
ασφάλειας των εργαζομένων, είναι μέτρα που ήρθαν για να μείνουν. 

Χρειάζεται να δώσουμε  ηχηρή απάντηση στον κ. Θεοδωρικάκο και στην κυβέρνηση του, για 
να σταματήσουν να μας κουνούν το δάκτυλο. 

Οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της Εργατικής Πρωτομαγιάς στο Σύνταγμα και σε άλλες 
πόλεις της χώρας, της οργανωμένης απειθαρχίας, της συγκροτημένης παρουσίας των 
συνδικάτων έστειλαν το μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους ότι μπορούμε και πρέπει να 
τολμήσουμε. 

Αυτή πρέπει να είναι η δική μας «επόμενη μέρα» ενάντια στους σχεδιασμούς της 
κυβέρνησης, του κεφαλαίου και της Ε.Ε. 

Συσπειρωνόμαστε  στα ταξικά συνδικάτα και οργανώσουμε την δική μας αντεπίθεση για να 
πάρουμε πίσω ότι μας ανήκει. 
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