12 Ερωτήματα στον έλληνα εργάτη που στάθηκε επιφυλακτικός ή (ακόμη και)
εχθρικός απέναντι στην απεργία πείνας των 300 μεταναστών εργατών

1. - Οι απεργοί πείνας αναφέρονται στους Έλληνες εργάτες με το χαρακτηρισμό
«αδέρφιά μας». Συμφωνείς με αυτόν το χαρακτηρισμό; Ποιος πιστεύεις πως είναι ο
εχθρός, το αφεντικό σου που είναι Έλληνας ή ο συνάδελφός σου που είναι
Μαροκινός, Αλβανός, Πακιστανός;
2. - Οι εργοδότες δε θέλουν τους μετανάστες νόμιμους, έτσι ώστε να τους δίνουν
χαμηλότερο μεροκάματο από το δικό σου. Εσύ τι όφελος έχεις απ’ αυτό; Γιατί είσαι
ενάντια στη νομιμοποίησή τους;
3. - Γιατί λες πως ευθύνονται οι μετανάστες για τα χαμηλά μεροκάματα και δε λες πώς
ευθύνεται ο γιός σου ή ο ανιψιός σου; Kαι στη νεολαία προσφέρουν εργασία
ανασφάλιστη και μεροκάματα κάτω από τις συμβάσεις.
4. - Για τα δεινά των ελλήνων εργαζομένων ποιος φταίει; Η τρόικα, το ΔΝΤ, το
Μνημόνιο, οι τραπεζίτες, οι καπιτα-ληστές, η Ε.Ε., τα λαμόγια που τα φάγανε, η
κυβέρνηση και τα κόμματα εξουσίας, ή οι μετανάστες; Δεν είναι
αποπροσανατολισμός να προσπαθούν να μας πείσουν πως φταίνε οι μετανάστες,
τη στιγμή που περνάνε καθημερινά μέτρα σαρώνοντας όλα μας τα δικαιώματα;
5. - Θα τα βάλουμε με το «μαύρο μέτωπο», με όλους αυτούς που αναφέρθηκαν πιο
πάνω, ή θα τα βάλουμε με τους πιο αδύναμους, τους μετανάστες; Αν τα βάλουμε με
τους μετανάστες, σε τίποτα δε θα βελτιωθεί η ζωή μας όσο υπάρχει το «μαύρο
μέτωπο».
6. - Είναι δυνατόν να πιστεύεις το ΛΑ.Ο.Σ που λέει συνέχεια πως φταίνε οι
μετανάστες, όταν το ΛΑ.Ο.Σ ψήφισε μαζί με το ΠΑΣΟΚ το Μνημόνιο και στηρίζει τα
μέτρα της κυβέρνησης; Κάτι που δεν κάνει ούτε η ΝΔ, η οποία διαφοροποιείται
δήθεν, προσπαθώντας να εμφανίζεται ως αντιπολίτευση;
7. - Όταν ο Πάγκαλος επιτίθεται στους αγώνες, στις απεργίες, στα κόμματα της
Αριστεράς, αγανακτείς μαζί του και τον θεωρείς άθλιο. Όταν επιτίθεται στους
μετανάστες απεργούς πείνας και στους συμπαραστάτες τους, συμφωνείς μαζί του
θεωρώντας πως, «καλά τα λέει»;
8. - Οι Αφγανοί πρόσφυγες που κοιμούνται στους δρόμους και στις πλατείες σίγουρα
είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Σκέφτηκες ποτέ γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ
και αναγκάζονται να ζουν έτσι; Έκανες κάτι, διαμαρτυρήθηκες για να φύγει ο
ελληνικός στρατός κατοχής από το Αφγανιστάν, ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν
στα σπίτιά τους;
9. - Αν «φέρνανε πίσω τα κλεμμένα» (σκάνδαλα Βατοπαίδι, Siemens, τζογάρισμα
χρημάτων ασφαλιστικών ταμείων και τόσα άλλα), θα υπήρχαν χρήματα ώστε
κανένας Έλληνας ή μετανάστης άστεγος να μην κοιμάται στο δρόμο. Θα υπήρχαν
χρήματα για να έχουν εργασία, υγεία, παιδεία, πρόνοια, κατοικία όλοι οι μετανάστες
που ζουν στη χώρα. Συμφωνείς να παλέψουμε για να πληρώσουν αυτοί που τα
έφαγαν, αντί να τα βάζουμε με τα θύματα, τους εξαθλιωμένους μετανάστες;
10.- Όταν πριν 15 χρόνια, μετανάστες χωρίς χαρτιά στο Παρίσι μπήκαν σε μια
εκκλησία που θεωρείται χώρος ασύλου και ξεκίνησαν απεργία πείνας, έβλεπες με
συμπάθεια τον αγώνα τους. Γιατί τώρα ήσουν αντίθετος με την είσοδο των
απεργών πείνας στη Νομική σχολή; Έκαναν κάτι διαφορετικό οι 300 μετανάστες;
Και αυτοί σε ένα χώρο ασύλου μπήκαν, στη Νομική.
11.- Όλοι έχυναν κροκοδείλια δάκρυα για το ιστορικό κτίριο της Νομικής που
βεβηλώθηκε με την είσοδο των μεταναστών. Νοιάστηκαν άραγε οι βουλευτές του
ΛΑ.Ο.Σ για αυτό το κτίριο; Η ιστορικότητα του κτιρίου έχει να κάνει με την είσοδο

της αστυνομίας στη Νομική το 1972 ύστερα από διαταγή της Χούντας. Έσπασαν
τότε τα κεφάλια των φοιτητών που έκαναν κατάληψη. Γεωργιάδης, Πλεύρης,
Βορίδης είναι ιδεολογικοί απόγονοι της Χούντας. Σε προβλημάτισε αυτή η
υποκρισία;
12.- Η κυβέρνηση για να λήξει η απεργία πείνας ανακοίνωσε πως τροποποιείται ο
νόμος και πλέον ένας μετανάστης για να ανανεώσει την άδεια παραμονής του θα
χρειάζεται 120 ένσημα το χρόνο και όχι 200. Ανακοίνωσε επίσης πως κάθε
εργαζόμενος, Έλληνας ή μετανάστης για να θεωρήσει το βιβλιάριο ασθενείας του
ΙΚΑ, θα χρειάζεται 50 ένσημα το χρόνο και όχι 80. Θυμάσαι, τα είχαν αυξήσει στα
80 το 2008, τότε που ψήφιζαν το ασφαλιστικό; Τότε δεν καταφέραμε να τους
εμποδίσουμε παρά τις απεργίες που κάναμε Θα ευχαριστήσεις τους μετανάστες
απεργούς πείνας που με τον αγώνα τους κέρδισαν κάτι και για σένα;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

