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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το «μαύρο μπλοκ» 
ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου διαμορφώνουν βήμα-βήμα το 
δρόμο της λεηλασίας όσων εργατικών και λαϊκών 
δικαιωμάτων έχουν απομείνει. Η περιβόητη 
«διαπραγμάτευση» για τη δεύτερη αξιολόγηση έχει 
προσυμφωνημένο τέλος, ένα 4ο μνημόνιο.  

Κανείς δεν μπορεί πλέον να καταπιεί το παραμύθι 
της κυβέρνησης για «ούτε 1 ευρώ επιπλέον 
λιτότητα». Έχουν ήδη συμφωνήσει την ριζική 
μείωση του αφορολόγητου ενώ θα αυξηθούν οι 
φόροι και τα χαράτσια. Έχουν συμφωνήσει στα 
αιματηρά πλεονάσματα, σε νέα λεηλασία των 
μισθών, αλλά και σε νέες περικοπές των συντάξεων, 
μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. 
Θέλουν να θεσμοθετήσουν την απελευθέρωση των 
ομαδικών απολύσεων και την επέκταση της 
ελαστικής εργασίας  σε δημόσιο και ιδιωτικό με νέες 
ακόμα πιο εκμεταλλευτικές μορφές όπως η 
μαθητεία, τα μπλοκάκια, η εκ περιτροπής εργασία, 
οι εργολαβικοί κ.ά. Έχουν αποφασίσει το 
ξεκοκάλισμα της ΔΕΗ, ιδιωτικοποιήσεις, το κλείσιμο 
δημόσιων δομών και οργανισμών και τη λειτουργία 
όλου του δημόσιου με επιχειρηματικά και 
«αιματηρά» δημοσιονομικά κριτήρια. Θέλουν να 
φέρουν νέο συνδικαλιστικό νόμο που θα απαγορεύει 
ακόμα και το δικαίωμα της απεργίας.  

Το κυβερνητικό σενάριο περί «αντίμετρων» κατέληξε 
πολύ σύντομα στον κάλαθο των αχρήστων, αφού 
για τους δανειστές προέχει ο στόχος για πλεόνασμα 
3,5%. Παράλληλα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει 
συμφωνήσει να εντείνει τους πλειστηριασμούς μέσω 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής τους. 

Ο ΣΕΒ ζητά εθνική συνεννόηση και «ελληνικό 
μνημόνιο», καθώς η «ανάπτυξη» και η 
«ανταγωνιστικότητα» του κεφαλαίου προϋποθέτει 
την ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση και φτωχοποίηση 
του λαού και της νεολαίας. Το ΔΝΤ ζητά την 
δέσμευση της αντιπολίτευσης για την υλοποίηση 

των μέτρων, ενώ η ΕΕ απαιτεί την προνομοθέτηση 
μέτρων. Όλα τα κόμματα που ψήφισαν το 3ο 
μνημόνιο είναι έτοιμα να στηρίξουν την υλοποίηση 
ενός ευρωμνημονίου διαρκείας. 
 

Να ξεσηκωθούμε για να τους ανατρέψουμε 

Η ανάγκη να κλιμακωθεί τώρα η πάλη των 
εργαζόμενων και όλου του λαού είναι 
υπερεπείγουσα για να εμποδιστεί και να ανατραπεί 
αυτή η πορεία.  

Η ελπίδα για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας 
δεν μπορεί να ανατεθεί στον κυβερνητικό και 
εργοδοτικό συνδικαλισμό. Η ΓΣΕΕ σφυρίζει 
αδιάφορα, ενώ μετά τις επαφές με το ΔΝΤ ξεκινά 
διαπραγματεύσεις με τον ΣΕΒ για μια ακόμα 
σύμβαση εξαθλίωσης. Η ΑΔΕΔΥ παραμένει στην 
απραξία διευκολύνοντας τις κινήσεις της 
κυβέρνησης.  

Να οργανώσουμε τον αγώνα μας,  χωρίς καμιά 
αναμονή. Να απορρίψουμε τη νέα προσπάθεια 
τρομοκράτησης για την υποτιθέμενη καταστροφή 
εκτός ευρώ και ΕΕ αν δεν κλείσει η αξιολόγηση. Να 
βάλουμε ξανά στο κέντρο της διεκδίκησης τις 
ανάγκες και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, των 
συνταξιούχων, των ανέργων, της νεολαίας.  

 Για να ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ η 2η αξιολόγηση και τα 
νέα μέτρα- λαιμητόμος για το λαό.  

 Να πληρώσει το κεφάλαιο την κρίση!  

 Σύγκρουση και έξοδο από τη φυλακή των 
Μνημονίων, του χρέους, του ευρώ και της ΕΕ 

 Ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής της ΕΕ και 
του ΔΝΤ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της 
εργοδοσίας. 

Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων  

για συντονισμό 


