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Συνάδελφοι, -σσες
Η περίοδος που διανύουμε βρίσκει όλους εμάς, τους εργαζόμενους, τους
ανέργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τα ευρύτερα φτωχομεσαία κοινωνικά
στρώματα, μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ υλοποιεί με απαράμιλλη προσήλωση και θρησκευτική ευλάβεια το σύνολο των
νεοφιλελεύθερων πολιτικών του ευρωπαϊκού και εγχώριου κεφαλαίου.
Τα μέτρα που προωθούνται, στο χώρο του Δημοσίου, είναι πλήρως
ευθυγραμμισμένα με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές περί συρρίκνωσης του Δημοσίου,
εφαρμόστηκαν απαρέγκλιτα από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και στοχεύουν σε
ένα κράτος που, τυπικά, θα εποπτεύει τις αρμοδιότητες που θα ασκούν ιδιωτικές
εταιρείες, ενώ για τις ανάγκες του θα προσλαμβάνει, κυρίως, προσωπικό με ελαστικές
σχέσεις εργασίας.
Μάλιστα αυτές τις ημέρες η κυβέρνηση, με τη συμφωνία που έκλεισε με τους
δανειστές, δίνει το τελειωτικό χτύπημα σε όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει.
Η νέα συμφωνία, που αποτελεί ουσιαστικά το 4 ο μνημόνιο, έρχεται να περικόψει κι
άλλο τις συντάξεις, μετατρέποντάς τες σε προνοιακά βοηθήματα, να φοροληστέψει κι
άλλο τον ελληνικό λαό, μέσω της μείωσης του αφορολόγητου, να διατηρήσει το
πετσοκομμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να
ξεπουλήσει δημόσιες επιχειρήσεις, κρίσιμες υπηρεσίες κι οργανισμούς και να
περιορίσει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες. Και όλα αυτά, σε μια
περίοδο που η ανεργία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, η μερική
απασχόληση κι η μαύρη κι εκ περιτροπής εργασία έχουν εκτιναχθεί στο ζενίθ, με τους
μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο ναδίρ, ενώ διευρύνονται τα προνόμια
κι η φοροασυλία του μεγάλου κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα τα λαϊκά στρώματα δέχονται συνολικά μια πρωτοφανή επίθεση από
την κυβέρνηση, τους δανειστές (ΕΕ και ΔΝΤ) και τις δυνάμεις του κεφαλαίου, με ένα
νέο πακέτο αντιλαϊκών μέτρων 3,8 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Αυτό περιλαμβάνει, πιο
συγκεκριμένα, τη νέα μείωση των κύριων συντάξεων (μέχρι και 330 ευρώ τον μήνα),
αλλά και των επικουρικών, μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς από 1-12019, τη μείωση του αφορολόγητου από 8.600 σε 5.681 ευρώ (που έχει ως συνέπεια
την απώλεια ενός μισθού τον χρόνο από κάθε εργαζόμενο), νέες σαρωτικές
ιδιωτικοποιήσεις, με πρώτο θύμα τη ΔΕΗ και την ακόμα μεγαλύτερη «απελευθέρωση»
των ομαδικών απολύσεων και απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.
Πρόκειται, λοιπόν, ουσιαστικά για το 4ο μνημόνιο που οδηγεί το λαό
σε μεγαλύτερη φτωχοποίηση, την οικονομία σε ακόμα μεγαλύτερο αδιέξοδο και τη
χώρα μας σε ακόμα πιο ταπεινωτική υποτέλεια. Η αντιλαϊκή αυτή επίθεση των
δανειστών, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ θα έχει διάρκεια, λόγω της νέας
μνημονιακής δέσμευσης, με την οποία φορτώνουν τη χώρα, για συνέχιση των πολύ
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και κατά συνέπεια των πολιτικών της λιτότητας,
τουλάχιστον μέχρι το 2028.
Μπροστά σ' αυτές τις εξελίξεις καλούμαστε όλοι και όλες να δώσουμε το
«παρών» στη Γενική Πανεργατική Απεργία την Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017. Αυτή η
απεργία έχει ήδη αποκτήσει παλλαϊκά-πανεργατικά χαρακτηριστικά με τη συμμετοχή
των εργαζόμενων Δημόσιου κι Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και των νέων, των ανέργων, των
αυτοαπασχολούμενων και των συνταξιούχων. Συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια σε
όλες τις πόλεις της χώρας για να ξαναπιάσουμε το νήμα των μεγάλων κινητοποιήσεων
της προηγούμενης περιόδου ενάντια στα μέτρα που αποφάσισαν η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και η Τρόικα.
Η απεργία θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα σε περίπτωση που η Κυβέρνηση
καταθέσει στη Βουλή για ψήφιση αιφνιδιαστικά το αντιλαϊκό νομοσχέδιο της 2 ης
αξιολόγησης.
Διεκδικούμε:
 Να ακυρωθεί και να μην ψηφιστεί, από τη Βουλή, το 4ο μνημόνιο.

 Την κατάργηση όλων των μνημονιακών Νόμων που έχουν ψηφιστεί από το 2010
μέχρι σήμερα
 Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών και επαρκή
χρηματοδότηση σε Υγεία, Παιδεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία
και σε όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες με κατάργηση όλων των ελαστικών
μορφών εργασίας.
 Να σταματήσει η καταλήστευση του εισοδήματός μας από τη φορολογική
επιδρομή και τη μείωση του αφορολόγητου.
 Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης του δημόσιου πλούτου
και την επαναφορά στο Δημόσιο των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, των
αεροδρομίων, των λιμανιών και όλων των υποδομών της χώρας.
 Την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης αντιλαϊκής πολιτικής Κυβέρνησης,
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ.
 Διαγραφή του χρέους.
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