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Εργοδοσία και ΝΔ μεθυσμένοι και αποθρασυμένοι, από την βοήθεια που τους προσφέρουν οι
συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες του παλιού και του νέου εργοδοτικού συνδικαλισμού,
βιάζονται να επιβάλουν στο οργανωμένο εργατικό κίνημα την «τελική τους λύση».

Κοίτα ποιος μιλάει…
 Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση της Ν.Δ. - «ελέω» εκλογικού νόμου, στηριζόμενη στο δεκανίκι των
50 κλεμμένων βουλευτικών εδρών- μοιράζει με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο απλόχερα
διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο και επιτίθεται στα λαϊκό εισόδημα επιχειρώντας να επιβάλει
σιγή νεκροταφείου στο συνδικαλιστικό κίνημα έχει το θράσος να μιλάει για τους πολλούς που
ταλαιπωρούνται από τους λίγους.
Ζούμε, είναι αλήθεια, σε μια εποχή που οι λέξεις έχουν χάσει τη σημασία τους. Γιατί αν τη διατηρούσαν
τότε όλοι θα γνώριζαν πως αυτός που κουνάει το δάχτυλο στο οργανωμένο εργατικό κίνημα απολαμβάνει
την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη βουλή με τη στήριξη λιγότερο του 30% του εκλογικού σώματος.
Κοίτα ποιος στηρίζει…
 Οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες του κυβερνητικού συνδικαλισμού, απαξιωμένες και
ξεκομμένες από την εργατική τάξη (δεν τους ακολουθεί ούτε καν η σκιά τους) κάνουν ότι μπορούν.
Ανοίγουν την πόρτα των συνδικάτων στους εργοδότες, συναλλάσσονται με τις εργοδοτικές
οργανώσεις, υπονομεύουν τους αγώνες όταν δεν προχωρούν σε ανοιχτή απεργοσπασία!
Στα χνάρια τους και η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας (πως θα μπορούσε άλλωστε…) που δεν
δίστασε να ορίσει συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα την κινητοποίηση στις 2/10 ενάντια στον αναπτυξιακό
νόμο, την 1 Οκτώβρη, δηλαδή λίγες μόνο ώρες πριν την έναρξή της και προώθησε τη σχετική ανακοίνωση
της ΑΔΕΔΥ στα σχολεία αφού η κινητοποίηση ήδη είχε ξεκινήσει. Χαρακτηριστική όσο και αποκαλυπτική
είναι η απάντηση της προέδρου (ΔΑΚΕ) στην Α.Σ.Ε. (…έβαλα κάτω τη λογική και είπα δεν γίνεται τίποτα με
τις κινητοποιήσεις και πρέπει επιτέλους κάτι να αλλάξει και για αυτό όρισα τη συνεδρίαση την παραμονή
της κινητοποίησης…!!!)
Και δε σταμάτησαν σ’ αυτό. Την ίδια ταχτική ακολούθησαν και για την κινητοποίηση της 4/10 για τα
οξυμένα προβλήματα των σχολείων. Δεν κούνησαν ούτε το δαχτυλάκι τους για την οργάνωση και την
επιτυχία της. Αρκέστηκαν μόνο στο παζάρεμα για τη σύνταξη μιας ανακοίνωσης την οποία και εδέησαν να
στείλουν στα σχολεία το πρωί της παραμονής της κινητοποίησης!
Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα όπου δεν ισχύει το «δις εξ αμαρτείν…» γιατί ο κυβερνητικός
συνδικαλισμός είναι σοφός και ευρηματικός όταν πρόκειται να στηρίξει τις κυβερνητικές πολιτικές, αλλά
και αδίστακτος! Το έχουμε ξαναπεί. Κάθε άλλο παρά αφελείς είναι και η μόνη δική μας απάντησή είναι η
συσπείρωση στο σωματείο και η συμπόρευσή του με τις ταξικές δυνάμεις!
Πρόγραμμα FLEX ή «..ιδού ο λαός σου, ιδού ο στρατός σου…»
 Καταθέσαμε στη συνεδρίαση (2/10) πρόταση ενάντια στην υλοποίηση για δεύτερη συνεχή χρονιά
του προγράμματος flex. Ένα πρόγραμμα που «χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την
κυβέρνηση των Η.Π.Α, υπό τη διαχείριση του Γραφείου Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών
Υποθέσεων (ECA) του Υπουργείου Εξωτερικών (US Department of State) των Η.Π.Α.», και

προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές που επιλέγονται μέσω διαγωνισμού, για να μείνουν ένα χρόνο
στις Η.Π.Α, σε οικογένειες υποδοχής και να φοιτήσουν σε σχολείο εκεί.
Στόχος του προγράμματος που υλοποιεί με απόλυτη ευλάβεια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πριν
από αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι «μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα να αμβλύνει τα
αισθήματα αντιαμερικανισμού που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία» και να μεταλαμπαδεύσει, στους
15χρονους μαθητές μας, την κουλτούρα και τις αξίες των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται επίσης σε
χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας!
Βεβαίως είναι «ηλίου φαεινότερον» ποιες είναι οι αξίες αυτές. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, όπως όλοι
γνωρίζουμε, δεν δίνει πολλά περιθώρια για παρερμηνείες συνάδελφοι.
Όμως η πλειοψηφία του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας τάχθηκε υπέρ της υλοποίησης του προγράμματος
FLEX και ουσιαστικά αλληλέγγυα στις επιδιώξεις του αμερικάνικου υπουργείου εξωτερικών και της
κυβέρνησης της ΝΔ, δείχνοντας καθαρά πως το αίμα νερό δε γίνεται και πως τελικά κάτι έμεινε από το
αλισβερίσι της προηγούμενης κυβερνητικής τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ με τον «διαβολικά καλό» αμερικάνικο
παράγοντα. Με τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ να σέρνουν το χορό - «..δε βρίσκω τίποτα μεμπτό, είναι
επιστημονικό πρόγραμμα…» ή «..το κείμενο του Π.Α.ΜΕ είναι φοβερά φοβικό..» !!!
Για αυτούς δεν είναι μακριά η ώρα που θα υπερασπίζονται τα λογιών-λογιών ιμπεριαλιστικά συμφέροντα
ανεμίζοντας την αστερόεσσα.
Ώρα για Champions league ή όταν ο κατήφορος δεν έχει τέλος!
 Μέσα σ’ αυτό το απόλυτα προβληματικό κλίμα των συνεδριάσεων του Δ.Σ.- που έχουν επιβάλει
εδώ και χρόνια από κοινού σε ρόλους μοιρασμένους οι παρατάξεις του παλιού και νέου
κυβερνητικού συνδικαλισμού (ΔΑΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ) συνεπικουρούμενες και από τον εκπρόσωπο των
Ο.Μ.- αρνήθηκαν έστω και να συζητήσουν την πρόταση της Α.Σ.Ε για δράσεις κατά της ανανέωσης
και επέκτασης της συμφωνίας για τις αμερικάνικες βάσεις. Βλέπετε, όπως δήλωσε μέλος της ΔΑΚΕ
και των Ο.Μ. σε πολύ λίγο αρχίζει η τηλεοπτική μετάδοση του champions league!
Τι και αν η χώρα μας γίνεται ορμητήριο και στόχος. Τι και αν ξοδεύονται πάνω από 4 δισεκατομμύρια σε
νατοϊκές δαπάνες την ώρα που η λαϊκή οικογένεια στενάζει. Τι και αν καταντήσαμε «κάθε πόλη και
αμερικάνική βάση κάθε χωριό και νατοϊκό στρατόπεδο». Αυτά είναι ψιλά γράμματα και αφορούν άλλους.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες
Όλο αυτό το διάστημα παρά τους σχεδιασμούς των εργοδοτών και της κυβέρνησης και παρά τη φιλότιμη
προσπάθεια του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού το εργατικό κίνημα αντιπαλεύει πιο μαζικά, πιο
δυναμικά, πιο αποφασιστικά τον εργασιακό μεσαίωνα και την οικονομική εξαθλίωση.
Συσπειρωμένοι στο μοναδικό αποκούμπι μας, το σωματείο μας, μαζικοποιούμε τις διαδικασίες του και
επιβάλουμε τον ταξικό προσανατολισμό του, διεκδικώντας σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, ζωή με
δικαιώματα!
Βόλος, 7/10/2019

