Μπρος , στο δρόμο έξω! Αγωνίσου! Να περιμένεις πια δεν γίνεται , είναι αργά πολύ!
Η κυβέρνηση των “πολιτικών απατεώνων” ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ ,διαλέγοντας ξεδιάντροπα το
βράδυ της Εργατικής πρωτομαγιάς , υπέγραψε το νέο αντιλαϊκό και αντεργατικό πακέτο
μέτρων η πολύ απλά το 4ο μνημόνιο με το οποίο τσακίζει ότι έχει απομείνει από τις
κατακτήσεις του λαού ,της εργατιάς και της νεολαίας της χώρας.
Συνεχίζουν τον ίδιο δρόμο με το ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ , θέλοντας να μας στείλουν πιο βαθειά
στην εξαθλίωση ενώ ταυτόχρονα δίνουν όλο και περισσότερα προνόμια στο μεγάλο
κεφάλαιο.
Με τα νέα μέτρα:
Συνεχίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις με το ξεπούλημα συγκοινωνιών ,ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,
λιμανιών, αεροδρομίων στα νέα εγχώρια (των Σαββίδηδων, Μελισσανίδηδων) και
ξένα (κινέζων, ρώσων, αμερικάνων, γερμανών) τζάκια.
Διευκολύνουν τη μαζική απόλυση εργαζομένων με την κατάργηση της
υποχρεωτικής Υπουργικής Απόφασης για την έγκρισή τους.
Πετσοκόβουν για μία ακόμη φορά μισθούς και συντάξεις. Με τη μείωση του
αφορολόγητου στα 5.681 ευρώ αφαιρείται ένας ακόμη μισθός από κάθε εργαζόμενο
και συνταξιούχο. Ενώ, με τη μείωση τουλάχιστον κατά 18% των συντάξεων και την
εξαΰλωση των επικουρικών, δεσμεύονται επιπλέον μέχρι 330 ευρώ το μήνα από
τους συνταξιούχους
Μειώνουν κατά 447 εκατομμύρια ευρώ τις κοινωνικές δαπάνες , αποδομώντας
πλήρως τους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ
κόβονται 58 εκατομμύρια ακόμα και από το εναπομείναν επίδομα θέρμανσης!
Επεκτείνουν το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές (σε 30!), δώρο στους
επιχειρηματικούς ομίλους και εξόντωση για τους εργαζόμενους.
Καταβαραθρώνουν τα διάφορα επιδόματα: ανεργίας – φτώχειας – θέρμανσης –
αναπηρίας!
Στον αντίποδα πολυδιαφημίζουν τα λεγόμενα αντίμετρα που όμως δεν είναι τίποτε
άλλο παρά φοροαπαλλαγές για τους πλούσιους και συσσίτια για τους φτωχούς.
Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι εμείς τι θα κάνουμε;
Θα συνεχίσουμε να μένουμε παγωμένοι , αδρανείς και απογοητευμένοι δίνοντας το
δικαίωμα στον κάθε Τσίπρα να το μεταφράζει σαν συναίνεση και αποδοχή του σφαγείου
μας η θα τους δείξουμε επιτέλους το μπόι μας;;;

Συνάδελφε-σσα
Ο μόνος δρόμος είναι να απαντήσουμε στην πρόκλησή τους και να ξαναβγούμε στον
δρόμο!
Να σημάνουμε εμείς τον απεργιακό και λαϊκό ξεσηκωμό για την 17 Μάη! Να γίνει
ξέσπασμα της οργής για την ανατροπή της πολιτικής τους και αυτών που την εφαρμόζουν!
Με συνέχεια και κλιμάκωση!
Να σπάσουμε τις αλυσίδες της ΕΕ, του ΔΝΤ ,των τραπεζιτών, των αφεντικών.
Να εκδικηθούμε, να ανατρέψουμε με πάταγο την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και τη
συστημική αντιπολίτευση που τη στηρίζει!
Να τους δώσουμε να καταλάβουν μια και καλή πως οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία δεν
υπογράφουν το νέο συμβόλαιο θανάτου! Το 4ο μνημόνιο να μην περάσει! Η “ανάπτυξή”
τους βγαίνει από το αίμα μας και να την μπλοκάρουμε αποφασιστικά!
Και σ αυτήν την μάχη δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τον εργοδοτικό και
κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΓΣΕΕ , της ΑΔΕΔΥ και των ξεπουλημένων συνδικαλιστών
στους χώρους μας!
Οφείλουμε να τους γυρίσουμε την πλάτη και να στηρίξουμε τις ταξικές δυνάμεις του
συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος με ενωτικό και ανατρεπτικό τρόπο. Μέσα από
την κοινή δράση, τον ανεξάρτητο ταξικό σχεδιασμό, το περιεχόμενο των αιτημάτων και την
κατάδειξη των ενόχων, τη δημοκρατικά οργανωμένη και με διαδικασίες βάσης απόφαση
για δυναμικές και όχι ξέπνοες μορφές πάλης.
Να διεκδικήσουμε μια άλλη πορεία στο συνδικαλιστικό κίνημα μακριά απ τον
υποταγμένο συνδικαλισμό και να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για:
το ξήλωμα του συνόλου των μνημονίων,
την μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους,
τη μείωση του χρόνου εργασίας με αυξήσεις μισθών και ρήξη με τα καπιταλιστικά
κέρδη,
την διαγραφή του χρέους, την έξοδο από ευρώ, ΕΕ, ΔΝΤ,
την εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και των μεγάλων παραγωγικών
επιχειρήσεων
να μην περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις,
την πάλη για την αποτροπή του πολέμου και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων που
κλιμακώνονται.
Εργατική Αντεπίθεση για ρήξη-σύγκρουση-ανατροπή του νέου αντιλαϊκού σφαγείου!
Να μη ζήσουμε σα σκλάβοι στη φυλακή της Ε.Ε, του ΔΝΤ, των μνημονίων!
Όλοι με την πρωτοβουλία για τον Συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων στην
απεργία 17 του Μάη στις 10:30 στο Μουσείο!

Όλοι στον δρόμο! Όλοι στον αγώνα!

