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ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΕΕ/ΔΝΤ/ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ!
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗ .
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή τη συμφωνία με τους δανειστές για τη δεύτερη
αξιολόγηση, συμφωνία που ισοδυναμεί με 4ο μνημόνιο. Μετά το «σκίσιμο των μνημονίων», το «ούτε ρήξη –
ούτε υποταγή», το «πρόγραμμα – ανακούφισης» της Θεσσαλονίκης, το «παράλληλο πρόγραμμα», τη θέση
ότι «αριστερή πολιτική είναι μέσα στο ευρώ και την ΕΕ», έρχεται ένα Μνημόνιο διαρκείας, με υποχρέωση
αιματηρών πλεονασμάτων 3,5% και βάρβαρων αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων σε συνεχή βάση, για το οποίο
η κυβέρνηση περηφανεύεται, και απαιτεί ο λαός να είναι και ευχαριστημένος!
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συνεχίζει τον ίδιο δρόμο που υπηρέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ, οδηγώντας από τη μια τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση, και, ενισχύοντας από την άλλη, τα
προνόμια στην επιχειρηματική δράση του μεγάλου κεφαλαίου. Γι αυτό ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΠΟΤΑΜΙ - ΕΝΩΣΗ
ΚΕΝΤΡΩΩΝ συμφωνούν με αυτά τα μέτρα, ούρλιαζαν για να “κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση”. Με την δεύτερη
αξιολόγηση προβλέπεται:
- Μείωση των επιδομάτων ανεργίας, τέκνων, φτώχειας και φυσικών καταστροφών, στήριξης οικογενειών,
θέρμανσης. Κατάργηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στο δημόσιο.
- Μείωση συντάξεων, έως και 22%, μέσω της μείωσης της "προσωπικής διαφοράς", ώστε να μειωθεί η
συνταξιοδοτική δαπάνη" κατά 1% του ΑΕΠ. Νέες επώδυνες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που θα
πληρώνουν στον ΕΦΚΑ 1,4 εκατ. ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι!!
- Μείωση του αφορολόγητου στα 5.861, με αποτέλεσμα να πληρώνουν φόρο εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
με αποδοχές από 490 € και πάνω ενώ θα καταργηθεί η έκπτωση φόρου για ιατρικές δαπάνες.
- Επέκταση του ανοίγματος των καταστημάτων για 30 Κυριακές, δώρο στους επιχειρηματικούς ομίλους και
καταδίκη για τους εργαζόμενους.
- Επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, με συνέχιση των ατομικών και επιχειρησιακών συμβάσεων, με
απαγόρευση της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, με διευκόλυνση των μαζικών
απολύσεων.
- Αντί για μονιμοποιήσεις (που «υποσχόταν» ο Σκουρλέτης), συμφώνησαν 25.000 απολύσεις συμβασιούχων
και μείωση του αριθμού τους στο σύνολο του δημοσίου!
- Συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων. Μετά το σιδηρόδρομο, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια ετοιμάζεται το
ξεπούλημα της ΔΕΗ με την ιδιωτικοποίηση του 40% των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και του 17% της ΔΕΗ μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και στη σειρά περιμένουν το νερό
και οι αστικές συγκοινωνίες.

- Συνεχόμενες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες σε υγεία, παιδεία για να εξασφαλιστεί το αιματηρό συνεχές
πλεόνασμα του 3,5% στους προϋπολογισμούς.
- Γενίκευση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, δηλ. κατασχέσεις και πλειστηριασμούς με ηλεκτρονικούς
φοροεισπράκτορες. Αυτή την πρωτοφανή κρατική βία την ονομάζουν «εθνικό σχέδιο εισπράξεων».
Η κυβέρνηση έχει διαλέξει στρατόπεδο. Είναι αγκαλιά με το κεφάλαιο, τους τραπεζίτες και τους δανειστές. Με
τους Σαβίδηδες και Μελισσανίδηδες, ντόπιους και ξένους. Υπόσχεται "αντίμετρα", που εξαντλούνται στις
φοροαπαλλαγές για τις επιχειρήσεις και έχει το θράσος να υποστηρίζει ότι, με το νέο μνημόνιο που φέρνει, θα
"βγει η χώρα από τα Μνημόνια" ή ότι θα πάρει κάποια "δέσμευση" για το χρέος! Το success story του Τσίπρα είναι
πιο γελοίο και από αυτό του Σαμαρά.
Ο Τσίπρας μας προκαλεί λέγοντας ότι «δεν βλέπει κανέναν να αντιδρά».
Να απαντήσουμε στην πρόκληση – Να ξαναβγούμε στο δρόμο!
Στην πανεργατική απεργία στις 17 Μάη κατεβάζουμε τα ρολά σε όλο το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
Απεργούμε και διαδηλώνουμε στο δρόμο για να μην αφήσουμε να περάσει το 4ο μνημόνιο και για να
επιβάλλουμε άμεση απεργιακή κλιμάκωση μέχρι να καταργήσουμε παλιά και νέα μνημόνια. Να δώσουμε ένα
δυνατό εργατικό χαστούκι στο κεφαλαίο, στην κυβέρνηση, την ΕΕ και το ΔΝΤ. Σε κάθε εργατικό χώρο πρέπει
να σημάνει ξεσηκωμός με συνελεύσεις, εξορμήσεις, μαζική συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή
διαδήλωση.
Ξέρουμε από την πείρα μας ότι η συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ που υποτάσσεται στην αστική
στρατηγική, στην εργοδοσία, στην ΕΕ και στις κυβερνήσεις, ούτε μπορεί και ούτε θέλει να οργανώσει την
εργατική αντεπίθεση. Αναγκάστηκε να καλέσει σε απεργία κάτω από την πίεση της βάσης αλλά η επιτυχία και
η κλιμάκωση πέφτει στις πλάτες των μαχόμενων δυνάμεων της αριστεράς σε κάθε εργατικό χώρο.
Οι μαχόμενες δυνάμεις έχουν υποχρέωση να δράσουν από κοινού και να διαμορφώσουμε και «από τα κάτω»
αγωνιστικό συντονισμό με κέντρο τα πρωτοβάθμια σωματεία, τις επιτροπές αγώνα, αλλά και κάθε
συνδικαλιστή και κάθε όργανο, που θέλει να παλέψει για να μην περάσει το 4ο μνημόνιο. Το γεγονός ότι μια
σειρά κλάδοι και χώροι βρίσκονται ήδη σε κινητοποίηση και οι μαζικές πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις δείχνουν
ότι η επιτυχία της απεργίας στις 17 Μάη και κλιμάκωση της είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και εφικτή.
Παλεύουμε για:
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα. Πλήρης κατάργηση όλων των μορφών
ελαστικής εργασίας. Μαζικές προσλήψεις σε σχολεία, νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες κόντρα στους
νέους κόφτες και τις περικοπές.
Καμία μείωση και αντίθετα αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πλήρης επαναφορά των συλλογικών
συμβάσεων τώρα, ριζική αύξηση του κατώτατου μισθού, στο ύψος των αναγκών των εργαζομένων. Να
σταματήσει το αίσχος και ο ρατσισμός ενάντια στους νέους. Κανένας «υποκατώτατος» μισθός, ίση αμοιβή
για ίση εργασία.
Κάτω ο νόμος Κατρούγκαλου και όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Να επιστραφούν τα κλεμμένα των ταμείων.
Αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ριζική μείωση των εισφορών. Δεν
πληρώνουμε τις εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές – να πληρώσουν οι εργοδότες και το κράτος.
Μέτρα προστασίας των ανέργων. Επίδομα ανεργίας ίσo με το βασικό μισθό και χωρίς προϋποθέσεις.
Να σταματήσουν όλες οι ιδιωτικοποιήσεις. Εθνικοποιήσεις τραπεζών και βασικών κλάδων με εργατικό –
λαϊκό έλεγχο.
Δραστική μείωση του εργάσιμου χρόνου και μείωση των ορίων για πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
Όχι στη φορολεηλασία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αύξηση στο όριο του αφορολόγητου.
Κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία. Μπλόκο και στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και στις
κατασχέσεις. Διαγραφή των χρεών των εργαζομένων και του λαού.
Διεύρυνση των δημοκρατικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, όλου του
λαού και της νεολαίας. Όχι στο χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία και τον αγώνα.
Πάλη για την αποτροπή του πολέμου και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων που κλιμακώνονται. Έξω από το
ΝΑΤΟ.
Δεν πληρώνουμε το χρέος, δεν περιμένουμε «δεσμεύσεις», παλεύουμε για την διαγραφή του. Έξοδο από τη
φυλακή των μνημονίων της ΕΕ και του ευρώ, από την σκοπιά της διεθνιστικής πάλης των λαών. Να περάσει
ο πλούτος και η εξουσία στα χέρια των ίδιων των εργαζομένων.

