
Τι έγινε ρε παιδιά, καταργήθηκαν «τα μνημόνια»… και 

εμείς δεν μάθαμε τίποτα…….. 

 

«Ύποπηη ηζστία» πριν ηην καηαιγίδα»….   ή   κάναμε ηο καθήκον μας 
(υηθίζαμε) και η ιζηορία  επαναλαμβάνεηαι….  (ηα μπάνια ηοσ λαού!)……  ή 
"πρόβαηα επί ζθαγή"......  

    Τν θαηαπιεθηηθό ζ’ απηή ηελ …πιεθηηθή από πάζεο απόςεσο θνηλσλία είλαη  ε πιήξεο 
αδηαθνξία ηνπ «πιήζνπο» γηα ηα κέηξα πνπ έξρνληαη… 

Μάιινλ πηζηεύνπλ αθόκα ζηνλ… από κεραλήο ζεό!!! 

 
Σπλδηθαιηζηηθή εγεζία: Απνύζα από παληνύ!!! 

Κάηη πάλε λα θάλνπλ νη γηαηξνί αιιά δελ ππάξρεη ηίπνηα νξγαλσκέλν! 

Γεληθώο δηακαξηπξόκαζηε κε… επηζρέζεηο θαη ΜΟΝΟ όηαλ δελ παίξλνπκε ιεθηά 
εθεκεξηώλ!!! 

Αλ ηα δώζνπλ, έζησ θαη… θνπηζνπξεκέλα ελ είδεη  ραξηδειηθίνπ, ζθάλε! 

(Τν πείξακα ηνπ Pavlov ζηελ πιήξε  ηνπ ηελ έθθαλζε!!!) 

Καιά, δε κηιάκε γηα ηελ ζπλδηθαιηζηηθή εγεζία ηνπ λνζειεπηηθνύ!!! 

Απηνί θνηκνύληαη ηνλ ύπλν ηνπ δηθαίνπ ΚΑΝΟΝΙΚΑ! 

ΠΟΥΘΕΝΑ κηα έθθξαζε, κηα αλαθνίλσζε βξε αδεξθέ, γηα ηα κάηηα ηνπ θόζκνπ!!! 

 
Καη ε … «βάζε»??? Τξέρεη κε θαηεβαζκέλν ην θεθάιη θαη… πεξηκέλεη ην « Μεζζία» λα …ηε 
ζώζεη απ ηα ζαγόληα ηνπ «ηέξαηνο»… 

Μηα πίεζε ζηα ζπλδηθαιηζηηθά ζαο όξγαλα, παηδηά? 

Μήπσο λα ηνπο βάδαηε ηηο θσλέο? Μήπσο λα έβγαηλαλ νη βνύξδνπιεο, πνπ ηνπο ςεθίζαηε 
γηα λα… πξνζηαηεύνπλ ηα εξγαζηαθά ζαο δηθαηώκαηα θη απηνί …ην… παίδνπλ …νη 
ηεκπέιεδεο ηεο εύθνξεο θνηιάδαο???? 
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Σθάζηε θαη θνιπκπάηε, ηόηε!!! Με ….ηξεηο θη εμήληα… ρσξίο ηέινο!!! 

Η ΠΟΕΔΗΝ!!!! 

Αιήζεηα  νη ηνπ ΚΚΕ  ηεο  ΠΟΕΔΗΝ  πνπ είλαη…? 

Δε ζα κηιήζσ γη’ απηνύο, παζνθνθξαηνύκελνη ζπλδηθαιηζηέο ρεηξίζηνπ επηπέδνπ ! Σηξίςηε 
ηα κάηηα ζαο γύξσ θαη αλνίμηε ηα’ απηηά ζαο, ζα δηαπηζηώζεηε κόλνη ζαο ην κέγεζνο ηεο 
βιαθείαο πνπ αλαδείρηεθε ζηα όξγαλα! 

Τν κόλν πνπ μέξνπλ είλαη… λα …. Δηαπξαγκαηεύνληαη ….ζε… πόζεο δόζεηο ζα πιεξώζεηε 
ΕΣΕΙΣ ηα …θεξαηηάηηθα!!! Καη λνκίδνπλ όηη είλαη θη επαλαζηάηεο!!!! 

Καιά, ε ΑΔΕΔΥ θαη ε ΓΣΕΕ πήγαλ άπαηεο!!! 

«…εεεεε… ε Τξόηθα είπε…..» 

 
Μηα απεξγία ηεο πξνθνπήο, κηα πνξεία ηεο πξνθνπήο…. Μηα αλαθνίλσζε ηεο πξνθνπήο… 

ΤΙΠΟΤΑ! 

Τν απόιπην ΤΙΠΟΤΑ!!! 

…Καη κεηά κηιάκε γηα θόβν ηνπ «πιήζνπο»…. 

Αθνύ απηνί πνπ επηθνξηίζηεθαλ κε ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο έρνπλ 
αθήζεη κόλνπο ηνπο λα βγάινπλ ην θίδη απ’ ηελ ηξύπα! 

Τη ζα θάλεη κόλνο ηνπ θάπνηνο εξγαδόκελνο, όηαλ βξίζθεηαη κπξνζηά ζην θάζκα ηεο 
αλεξγίαο θαη ηεο πείλαο? 

Φπζηθό είλαη λα θνβάηαη… 

 
Φπζηθά ζα ιεηηνπξγήζεη αηνκηθά, όρη ζπιινγηθά, γηαηί ηόζα ρξόληα νη αλίθαλνη παξηάθεδεο 
ζπλδηθαιηζηέο θξόληηδαλ ζπζηεκαηηθά λα «θιείζνπλ ηελ πόξηα» ζηηο δίθαηεο δηεθδηθήζεηο 
ηνπ εξγαδόκελνπ ιανύ θαη λα ηνλ ζηξέθνπλ ζε δηεθδηθήζεηο άλεπ νπζίαο θαη αληηθεηκέλνπ… 
όπσο γηα… παξάδεηγκα «είζπξαμε πιαζκαηηθώλ εθεκεξηώλ… ππεξσξηώλ… δσξαθίσλ απ’ 
ηνπο θνξνινγνύκελνπο πνιίηεο θαη νύησ θαζεμήο…»… ζε αληηζηάζκηζκα κηζζώλ πνπ δελ 
έδηλε ην θξάηνο, θαη δεδνπιεπκέλσλ πνπ πνηέ δε δηεθδηθήζεθαλ ζε επίπεδν ζπιινγηθό!!! 

Σθέθηεθε πνηέ θαλείο έζησ θαη ζεσξεηηθά, ηη ζα γηλόηαλ αλ νη λνζειεπηέο έιεγαλ «δελ 
αληέρνπκε άιιν» θαη ηα παξαηνύζαλ όια ζηε κέζε κηαο βάξδηαο, θη έθεπγαλ??? 

 
Αλ νη γηαηξνί έθαλαλ ην ίδην??? 

Αλ νη ππεύζπλνη ησλ πιπληεξίσλ ελόο λνζνθνκείνπ έιεγαλ … «άληε ζην δηάνιν, γηα ηξεηο θη 
εμήληα…» 



Ελ ηέιεη, ην εξώηεκα  «ε θόηα έθαλε ηα’ απγό, ή ην απγό ηελ θόηα» παξακέλεη ηόζν 
επίθαηξν όζν πνηέ… 

Ο εξγαδόκελνο άλζξσπνο σο κνλάδα αιιά θαη σο ζπιινγηθόηεηα είλαη εθείλνο πνπ πξέπεη 
λα δώζεη ην έλαπζκα γηα αιιαγή θαη αγώλα, θαη ηα ζπιινγηθά όξγαλα λα αθνπγθξαζηνύλ 
θαη λα εθηειέζνπλ… 

 
Γη’ απηό όκσο απαηηείηαη ΠΑΙΔΕΙΑ κε ηε ζπλνιηθή ζεκαζία ηνπ όξνπ! 

Όηαλ ε ΠΑΙΔΕΙΑ… έρεη… πάεη πεξίπαην εδώ θαη ρξόληα ηδηαίηεξα ζηελ Ειιάδα, όπνπ 
παξάγνπκε… παπαγαιάθηα… ινγηθό είλαη λα ππεξηεξεί ν θόβνο θαη λα δηακνξθώλεηαη έλαο 
πνιίηεο πνπ απέρεη παξαζάγγαο από ην πξόηππν ηνπ ειεύζεξνπ… 

 
Η δηεθδίθεζε, ν αγώλαο γηα ηε δσή απαηηεί εζσηεξηθή ειεπζεξία… πνπ  πξνϋπνζέηεη 
παηδεία… 

Αηζηνδνμία! Σηελ ηνπξθνθξαηία νη ειεύζεξνη έιιελεο κάζαηλαλ γξάκκαηα θαη θαηάθεξαλ 
λα ζώζνπλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηόηεηα ζηα θξπθά ζρνιεηά! 

Όηαλ ινηπόλ πηάζνπκε πάην εληειώο θη εκείο, θαη δελ ππάξρεη πηα θακηά δηέμνδνο 
δηαθπγήο, ηόηε –ειπίδσ- όηη ζα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα νη αξεηέο ελόο ιανύ πνπ ινηδσξείηαη 
ζπζηεκαηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο «αθζνλίαο»… 

Καη ίζσο ζεθσζνύκε απ’ ηηο ιάζπεο…. 
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