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Εργαζόµενοι, εργαζόµενες,
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στους µετανάστες απεργούς πείνας που συνεχίζουν
τον αγώνα τους.
Αυτός ο αγώνας αφορά όλους µας και πρέπει να επιλυθούν άµεσα τα αιτήµατά τους.
Βιώνουµε την πλέον βάρβαρη και σκληρή επίθεση του κεφαλαίου που έχουµε
γνωρίσει ως τώρα, µε µοναδική στόχευση να πάρουν πίσω όσα µέχρι σήµερα έχουν
κατακτήσει οι εργαζόµενοι.
Στην περίπτωση της Ελλάδας έχει βρεθεί εκείνος ο αδύναµος κρίκος για να
περάσουν οι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου των τραπεζιτών και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των εργαζοµένων και της κοινωνίας.
Η κρίση δανεισµού και τα δηµόσια ελλείµµατα είναι το πρόσχηµα για να συρθεί η
χώρα σε εξευτελιστικές για την κοινωνία και τους εργαζόµενους βίαιες προσαρµογές
στην οικονοµία και την αγορά εργασίας.
Τα αισχρά και εκβιαστικά διλλήµατα περί χρεοκοπίας που θέτουν οι εκπρόσωποι
του κεφαλαίου στη χώρα µας η τρόικα και η πιο νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που
γνώρισε ο τόπος χρησιµοποιούνται για την νοµιµοποίηση των επιλογών τους.
Στην παρούσα φάση για την µε κάθε τρόπο εφαρµογή του Μνηµονίου τα µέχρι
σήµερα εργασιακά κοινωνικά ακόµη και δηµοκρατικά δικαιώµατα καρατοµούνται.
Στο δηµόσιο τοµέα οι µισθοί περικόπτονται µε µεγάλη ταχύτητα και µε πρόσχηµα το
ενιαίο µισθολόγιο προωθούνται πολιτικές για νέες περικοπές και διαιώνιση της
λιτότητας.
Στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα µε αιχµή τις Συγκοινωνίες η προσαρµογή είναι ακόµα
πιο βίαιη. Οριζόντιες µειώσεις µισθών, κατάργηση ΣΣΕ, Κανονισµών προσωπικού,
Υποχρεωτικές µετατάξεις είναι τα εργαλεία της δήθεν εξυγίανσης.
Πέραν όµως της δραµατικής περικοπής των µισθών και των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων ο Νόµος για τις Συγκοινωνίες αποτελεί το πρόκριµα για ένα
γενικευµένο ξήλωµα όλων των δηµοσίων και κοινωνικών αγαθών και την εκχώρησή
τους σε ιδιώτες.
Στον Ιδιωτικό τοµέα το σχέδιο της πλήρους και χωρίς όρια νεοφιλελεύθερης
απορρύθµισης της αγοράς εργασίας αναπτύσσεται σε όλα τα επίπεδα.
Καταργούνται οι Συλλογικές διαπραγµατεύσεις και οι Συλλογικές Συµβάσεις.
Στο προσκήνιο οι ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις εργασίας, η µερική απασχόληση,
η εκ περιτροπής απασχόληση, η απόλυση µε προειδοποίηση και µισή αποζηµίωση, η
σύµβαση του ενός έτους χωρίς αποζηµίωση, η µειωµένη Ε.Γ.Σ.Σ.Ε για τους νέους.
Εδώ η εργασιακή ζούγκλα παίρνει σάρκα και οστά.

Όλα αυτά σε συνδυασµό µε το εκρηκτικό µίγµα της ακρίβειας- του πληθωρισµού
της φορολογικής επιδροµής και της δραµατικής αύξησης της ανεργίας οδηγούν την
ελληνική κοινωνία στην καταστροφή.
Απέναντι σε αυτή την αντεργατική νεοφιλελεύθερη λαίλαπα της ΕΕ και της
κυβέρνησης µοναδικό όπλο αντίστασης και ανατροπής είναι οι δικοί µας συνεχείς
ενωτικοί και µαζικοί εργατικοί και κοινωνικοί αγώνες.
Η σηµερινή απεργία πρέπει να σηµάνει την έναρξη, µιας ολοµέτωπης αντεπίθεσης
των εργαζοµένων ενάντια
στον καταστροφικό κατήφορο που µας σπρώχνουν η τρόικα και η νεοφιλελεύθερη
κυβέρνηση της Ελλάδας.
Σήµερα που η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο για το ξεπούληµα της δηµόσιας
περιουσίας, που προετοιµάζει και νέο βάρβαρο µνηµόνιο, που και σε επίπεδο
ευρωπαϊκής ένωσης προωθείται το σύµφωνο ανταγωνιστικότητας και µε πρόσχηµα
τα χρέη, νέες επώδυνες πολιτικές έρχονται για τους εργαζόµενους και τους λαούς.
Ο αγώνας που δίνουµε είναι αγώνας για την επιβίωση της εργατικής τάξης.
Είναι αγώνας ζωής για µας και την νέα γενιά και θα τον δώσουµε µέχρι τέλους.
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