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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΑΚΟΜΗ ΕΝΟΣ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

17  Μαΐου  Γενική  Πανεργατική  Παλλαϊκή  απεργία.  Απεργούμε  και
διαδηλώνουμε σ’ όλη τη χώρα για την αξιοπρέπεια, τη ζωή και το μέλλον μας. Η
χώρα  πωλείται,  οι  κερδοφόροι  τομείς  ιδιωτικοποιούνται,  τα  κοινωνικά  αγαθά
εμπορευματοποιούνται,  ο  λαός  της  περιθωριοποιείται και  οι  εργαζόμενοι,  οι
άνεργοι,  οι  συνταξιούχοι  και  οι  νέοι  απαξιώνονται για αυξήσει  τα κέρδη του το
μεγάλο κεφάλαιο. 

Έπειτα από οχτώ χρόνια μνημονίων, η χώρα μας έχασε πάνω από το ¼ του ΑΕΠ,
τριπλασιάστηκε η ανεργία, 500.000 μετανάστευσαν (κυρίως νέοι), η ελαστική, η εκ
περιτροπής, η «μαύρη» και η ενοικιαζόμενη εργασία κυριαρχούν, ενώ οι εργαζόμενοι
και  οι  συνταξιούχοι  έχασαν  το  40-50%  των  εισοδημάτων  τους.  Οι  εργαζόμενοι
χρησιμοποιήθηκαν  ως  πειραματόζωο  για  την  κινεζοποίηση της  εργασίας στην
Ευρώπη και το χρέος από 115% του ΑΕΠ σήμερα εκτοξεύτηκε στο 180% και είναι
αδύνατον να αποπληρωθεί.

Η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρόδωσε της  ελπίδες  του  Ελληνικού  λαού,
συμμάχησε και υποτάχθηκε στο κεφάλαιο και τους δανειστές για να συνεχιστεί και
να  αυξηθεί  η  κερδοφορία  και  το
καταστροφικό  τους  έργο.  Η  Αριστερά
είναι  χρήσιμη  όταν  βρίσκεται  στο
εργατικό-λαϊκό  στρατόπεδο.  Όταν
μεταλλαχθεί  και  μεταπηδήσει  στην
αντίπαλη πλευρά γίνεται πιο επικίνδυνη,
γιατί χάνεται η ελπίδα, το χαμόγελο και
η  αισιοδοξία  και  απλώνεται  η
ηττοπάθεια και  η απαισιοδοξία που γεννούν την απογοήτευση και  το φασισμό και
γίνεται η «δουλειά» τους χωρίς μεγάλες αντιστάσεις.

Η άνοδος της Αριστεράς στη χώρα μας και η κρίση των παραδοσιακών κομμάτων
του δικομματισμού (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) από εφιάλτης και φάντασμα που πλανιόταν κάποια



στιγμή στην Ευρώπη, έγινε το θείο δώρο των δανειστών και του κεφαλαίου, της ΕΕ
και του ΔΝΤ, για να υλοποιηθούν τα σχέδιά τους.

Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση συμφώνησε για την υλοποίηση όλων των μνημονιακών
εκκρεμοτήτων και φόρτωσε τους εργαζόμενους με νέα αβάσταχτα και άδικα μέτρα
και  μετά  το  2019.  Θα  είναι  η  μόνη κυβέρνηση που  πρόλαβε  να  ψηφίσει  δύο
μνημόνια!

Μειώνονται το αφορολόγητο και οι συντάξεις, διευρύνονται η ελαστική εργασία
και η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές,  διευκολύνονται οι  απολύσεις
των εργαζομένων, ιδιωτικοποιούνται ΔΕΚΟ με κύρια αιχμή το ξεπούλημα της ΔΕΗ,
συρρικνώνεται το  δημόσιο  και  ιδιαίτερα  οι  κοινωνικές  του  υπηρεσίες,  με  τη
μνημονιακή  «αξιολόγηση»  δομών,  υπηρεσιών   και  προσωπικού,  εκχωρούνται
ελεύθεροι  χώροι  και  βρίσκονται  στον  πάγκο του  χασάπη τα  εναπομείναντα
εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Μόνο από  τη  μείωση του αφορολόγητου  και  των συντάξεων οι  εργαζόμενοι  θα
χάνουν σε ετήσια βάση έναν μισθό και οι συνταξιούχοι δύο συντάξεις.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες 

Δεν μας αξίζει αυτό το μέλλον και οι εμπειρίες μας την τελευταία εικοσαετία μας
δείχνουν ότι  δεν υπάρχει μέλλον μέσα στην ΕΕ, η οποία από υποτιθέμενη Ένωση
των Λαών της Ευρώπης αποδείχθηκε ότι είναι η φυλακή τους.

Παλεύουμε για  την  υπεράσπιση  και  την  επαναφορά  των  εργασιακών  και
κοινωνικών  μας  δικαιωμάτων,  για  την  κατάργηση  των  μνημονίων,  τη  στάση
πληρωμών και τη διαγραφή του χρέους, για την έξοδο από την ευρωζώνη και την ΕΕ
και  για  την  εφαρμογή  ενός  προγράμματος  οικονομικού  μετασχηματισμού  και
παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας σε όφελος του λαού και του τόπου, για το
σταμάτημα  των  ιδιωτικοποιήσεων  και  της  εκποίησης  του  δημόσιου  πλούτου,  την
εθνικοποίηση και των εργατικό-κοινωνικό έλεγχο των τραπεζών, την επαναφορά στο
δημόσιο των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, των αεροδρομίων, των λιμανιών
και όλων των υποδομών της χώρας μας για να αποτελέσουν τα εργαλεία αυτής της
ανάπτυξης.

Το ΜΕΤΑ καλεί όλους του εργαζόμενους και τα σωματεία τους να πάρουν
στα χέρια τους την επιτυχία της απεργίας και της ανατροπής αυτών των
πολιτικών  και  να  συγκροτήσουν  σε  κάθε  πόλη  και  δήμο  της  χώρας  μας
μέτωπο  με  όλα  τα  πληττόμενα  από  τα  μνημόνια  στρώματα,  για  την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της εργασίας και της λαϊκής κατοικίας και
περιουσίας  από  τα  αρπακτικά  των  τραπεζών  και  του  πολυεθνικού
κεφαλαίου.
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