ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΗ, 6.30µµ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Στις 6 Απρίλη στις 6.30µµ στα Προπύλαια διαδηλώνουµε µαζικά ενάντια στα µέτρα που πάει να
συµφωνήσει η κυβέρνηση και οι δανειστές στο Γιούρογκρουπ την επόµενη µέρα. Το νέο µνηµόνιο που
σχεδιάζουν φέρνει µείωση του αφορολόγητου, µείωση των συντάξεων, απελευθέρωση των απολύσεων. Νέα
δυσβάσταχτα µέτρα σε βάρος των εργαζόµενων για µια δεκαετία, µε στόχο να εξοικονοµηθούν 3,5-4,5 δις ευρώ
για τους τραπεζίτες. Προχωράνε στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και στο ξεπούληµα της ∆ΕΗ. Σαν
κερασάκι στην αντεργατική λαίλαπα, η κυβέρνηση υπόσχεται ότι αν πιάσουν τους δηµοσιονοµικούς στόχους και το
επιτρέψουν η τρόικα και οι δανειστές, ίσως δώσουν κάποια ψίχουλα µε αντίµετρα.
Την ίδια ώρα, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι ∆ήµοι, τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, στενάζουν από την
έλλειψη προσωπικού και η εντατικοποίηση διαλύει τους εργαζόµενους, το υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
ανακοινώνει τη συνέχιση του µνηµονιακού εµπάργκο στις προσλήψεις. Η επιλογή τους είναι Σχολεία, ∆ήµοι και
Νοσοκοµεία, οι κρίσιµες για όλο το κόσµο, δηµόσιες υπηρεσίες, να συνεχίζουν να ρηµάζουν.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Χρειαζόµαστε ΤΩΡΑ πανεργατική απάντηση για να µην τους αφήσουµε να φέρουν κανένα
µέτρο που θα χτυπάει το εργατικό εισόδηµα και τα εργατικά δικαιώµατα. Οι εργατικοί χώροι βράζουν. Οι
εργαζόµενοι στην Εθνική ασφαλιστική παλεύουν απεργιακά για να µην επιτρέψουν το ξεπούληµα της Εθνικής
Ασφαλιστικής που προωθεί η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας. Λίγο πιο πέρα, οι συνταξιούχοι της Ιονικής
βρίσκονται σε κινητοποίηση διαρκείας έξω από το κεντρικό κτίριο της ALPHA BANK στη Σταδίου γιατί η τράπεζα
δεν δίνει τα χρήµατα για την καταβολή των συντάξεων και των εφάπαξ τους. Οι τράπεζες κλείνουν την στρόφιγγα
στον ∆ΟΛ οδηγώντας τον σε ειδική εκκαθάριση, πνίγουν το Μέγκα κρατώντας εκατοντάδες εργαζόµενους σε
οµηρία.
Οι Συνταξιουχικές οργανώσεις κατεβαίνουν στους δρόµους την Τρίτη 4 Απρίλη. Ο εκπαιδευτικοί
προχωράνε σε στάση εργασίας την Τετάρτη 5 Απρίλη και πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο απαιτώντας προσλήψεις
µόνιµων εκπαιδευτικών. Τα νοσοκοµεία συνεχίζουν τις µάχες για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας των
εργολαβικών καθαριστριών αλλά και των ειδικευόµενων γιατρών. ∆ιεκδικούν µαζικές προσλήψεις και συνεχίζουν
το καραβάνι Υγείας στα Γιάννενα στις 26 Απρίλη.
Όλες αυτές οι αντιστάσεις χρειάζονται συντονισµό και αγωνιστική συνέχεια. Η απαίτηση για πανεργατική
απεργία έρχεται από όλους τους χώρους που βρέθηκαν ή βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και ζητούν µια απεργία
που να ενοποιήσει όλες τις αντιστάσεις. Η Α∆Ε∆Υ και η ΓΣΕΕ χρειάζεται να πάψουν να είναι απλά παρατηρητές
των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης. Μόνο ο φόβος των αντιδράσεων έχει µέχρι τώρα αποτρέψει την κυβέρνηση,
στο χέρι µας είναι να κάνουµε αυτό το εµπόδιο αξεπέραστο κλιµακώνοντας την πάλη µας.
Γι’ αυτό χρειάζεται να δείξουµε την δύναµη µας και να οργανώσουµε µαζική εργατική απάντηση στα µέτρα
που µας ετοιµάζουν. Στις 6 Απρίλη στις 6.30µµ στα Προπύλαια οργανώνουµε πανεργατικό συλλαλητήριο. Σε
κάθε σωµατείο και χώρο δουλειάς να δώσουµε µάχη µε συνελεύσεις, εξορµήσεις και συσκέψεις, για βγουν
αποφάσεις για τις 6 Απρίλη και να οργανωθεί η µαζική συµµετοχή µε τα πανό µας. Για να τροµοκρατήσουµε την
κυβέρνηση να µην το σκεφτεί καν να κατεβάσει τα µέτρα και να αναγκάσουµε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να βγουν
από την αδράνεια.
Απέναντι στα ψέµατα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος, να ανοίξουµε τον δρόµο για την
εργατική προοπτική. Και αυτό σηµαίνει ότι στην προµετωπίδα των εργατικών διεκδικήσεων να βάλουµε τη
διαγραφή του χρέους. Να πάψουµε να αποπληρώνουµε δις. ευρώ κάθε χρόνο για να γεµίζουν τα σεντούκια των
τραπεζιτών ντόπιων και Ευρωπαίων. Να συγκρουστούµε µε το Ευρώ και την Ε.Ε. Να κρατικοποιηθούν οι
τράπεζες και όλες οι µεγάλες επιχειρήσεις κάτω από τον έλεγχο των εργαζόµενων.

