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Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ- Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΑ 

ΣΠΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Το σωματείο μας καταγγέλλει τη μεθόδευση της κυβέρνησης να φέρει νομοσχέδιο για τον 

περιορισμό των διαδηλώσεων. Εδώ και καιρό έχουμε αποκαλύψει τις προθέσεις της κυβέρνησης 

για κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος στην οργανωμένη διαμαρτυρία. Σήμερα το πρόσχημά 

τους είναι η δήθεν ταλαιπωρία του απλού πολίτη κυρίως στην Αθήνα, ο οποίος τάχα βλέπει την 

άψογα οργανωμένη καθημερινότητά του να διαταράσσεται λόγω των κινητοποιήσεων.  

Κλείνουν τα μάτια μπροστά στην πραγματικά ασφυκτική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι 

καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας. Κάνουν πως «δεν ξέρουν τίποτα για το έγκλημα», αν και είναι οι 

ίδιοι που ευθύνονται για αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, θα φρόντιζαν για την άμεση ενίσχυση των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για τη μείωση της τιμής των εισιτηρίων, για την εξασφάλιση 

περισσότερων ελεύθερων χώρων ξεκούρασης και αναψυχής με δωρεάν πρόσβαση στους πολίτες. 

Άλλος είναι ο λόγος που προσπαθούν να εφαρμόσουν τα σχέδια καταστολής των εργατικών και 

λαϊκών κινητοποιήσεων. Η καπιταλιστική οικονομική κρίση, που φαινόταν από πριν ότι είναι 

αναπόφευκτη, αλλά πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της πανδημίας, αναγκάζει τις 2 

αντιμαχόμενες πλευρές (εργαζόμενους και εργοδότες) να χρησιμοποιήσουν όλα τα όπλα. Οι 

εργοδότες κάνουν χρήση όλου του αντεργατικού οπλοστασίου που τους παρείχε η κυβέρνηση και 

τα αστικά κόμματα, ενώ οι εργαζόμενοι κάνουμε χρήση του μοναδικού όπλου μας, του μαζικού και 

ανυποχώρητου αγώνα ενάντια σε αυτήν την αντεργατική λαίλαπα. Αυτόν τον αγώνα προσπαθεί να 

ποινικοποιήσει η αστική τάξη. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. 

Ο χουντικός περιορισμός των διαδηλώσεων δεν θα περάσει, θα ακυρωθεί στην πράξη.  

Τις τελευταίες εβδομάδες βγαίνουν στο δρόμο εργαζόμενοι από μια σειρά κλάδους. Γιατροί, 

ξενοδοχοϋπάλληλοι, εργάτες της ΛΑΡΚΟ, εμποροϋπάλληλοι, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ ή την ΕΥΔΑΠ 

δυναμώνουν τους αγώνες τους.. Σε αυτές τις μάχες το Σωματείο μας έχει πάρει θέση. Ακόμη και μες 

στην καραντίνα, αλλά και μετά, διοργανώσαμε κινητοποιήσεις για ζητήματα του κλάδου, 

συμμετείχαμε σε συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις με άλλα σωματεία για να διεκδικήσουμε τους 

μισθούς, το δικαίωμα στη δουλειά, την υπεράσπιση της υγείας μας. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, 

δεν θα ανεχτούμε το φακέλωμα και την αστυνομική εποπτεία σε πορείες και συγκεντρώσεις. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε ετοιμότητα για την κατάλληλη απάντηση όποτε και αν 

τολμήσουν να φέρουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Έτσι κι αλλιώς δεν θα τους περάσει, όπως τόσα 

ανάλογα νομοσχέδια που χάρη στους αγώνες του ταξικού κινήματος έχουν μείνει στα χαρτιά, όπως 

τόσες απεργίες που σπεύδουν να κηρύξουν παράνομες, αλλά γίνονται με επιτυχία, όσο οι 

εργαζόμενοι ενώνουν τη φωνή και τη δύναμή τους, ενάντια σε όσους επιδιώκουν να κλέψουν τη ζωή 

μας . 
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