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Είμαστε ΑΝΘΡΩΠΟΙ
και δεν θα γίνουμε ΑΡΙΘΜΟΙ!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το πραξικοπηματικό κλείσιμο της ΕΡΤ άνοιξε το δρόμο για μαζικές απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων,
καταργήσεις φορέων και οργανισμών και ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Κοινωνικών Αγαθών. Άνοιξε το δρόμο για
το νέο μνημόνιο, που «απελευθερώνει» τις απολύσεις στoν Ιδιωτικό Τομέα και καταργεί κάθε έννοια συλλογικής
διαπραγμάτευσης. Είναι μια πολιτική, που θέλει να επιβάλλει το καθεστώς του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε»
κάνοντας πλάτες στα νέα και παλιά τζάκια της διαπλοκής και των τοκογλύφων δανειστών.
Μετά τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ σειρά πήραν οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, στην τοπική αυτοδιοίκηση με
τους σχολικούς φύλακες και τους δημοτικούς αστυνομικούς, τους εκπαιδευτικούς της τεχνικής και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και τους οδηγούς του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονική Διακυβέρνησης να
μπαίνουν μαζικά σε διαθεσιμότητα. Ήδη ετοιμάζουν «σφαγή» εργαζομένων στην υγεία αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα
Υπουργεία του Δημοσίου Τομέα. Η πολιτική των μαζικών απολύσεων, της διάλυσης δημοσίων φορέων και οργανισμών
και της κατεδάφισης κάθε έννοιας εργατικού δικαίου με το νέο μνημόνιο εγκαινιάζει μια νέα αντιδημοκρατική
διακυβέρνηση της χώρας, που άνοιξε με τις επιστρατεύσεις των αγώνων, την ποινικοποίηση των απεργιών,
τις διώξεις συνδικαλιστών, την απαγόρευση των διαδηλώσεων, τη βία και την καταστολή, την κατάργηση των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Η Κυβέρνηση στο όνομα δήθεν της εξυγίανσης του Δημόσιου Τομέα ανοίγει μια νέα εποχή κερδοφορίας για το
κεφάλαιο, παραδίδοντάς τους τις Δημόσιες Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά.
Ονομάζουν εξυγίανση, το πέταγμα στο δρόμο και στην ανεργία χιλιάδων εργαζομένων και προετοιμάζουν το
έδαφος για τις επόμενες μαζικές απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, σύμφωνα με τα συμφέροντα των δανειστών και τις
εντολές της Τρόικας.
Τρεις ολόκληροι τομείς στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ, πάνω από 20.000 μαθητές θα αναζητούν από το Σεπτέμβριο το
σχολείο τους και δεν θα το βρίσκουν. Και έπεται συνέχεια…
Τα ερωτήματα, όμως, μένουν αναπάντητα:
Πώς γίνεται τα 288 δισ. ευρώ που ήταν το χρέος της χώρας, πριν τα μνημόνια και τη δημοσιονομική
προσαρμογή, να έγιναν ήδη 321 δισ., ενώ προηγήθηκε το PSI (κούρεμα) κατά 107 δισ. ευρώ και οι δαπάνες του
κράτους περιορίστηκαν κατά 60 και πλέον δισ. ευρώ;
Τι κράτος είναι αυτό που συνειδητά και σχεδιασμένα φτωχαίνει και εξαθλιώνει το λαό του, με τις πρωτόγνωρες

σε μέγεθος, περικοπές των μισθών και των συντάξεων, τις κλοπές των αποθεματικών των ταμείων των
εργαζόμενων, την ακύρωση των κοινωνικών παροχών, την αποδυνάμωση και απαξίωση της Δημόσιας Υγείας
(ο ΕΟΠΠΥ είναι ήδη υπερχρεωμένος και τα χρέη του διευρύνονται όλο και περισσότερο με αποτέλεσμα να προσφέρει
ελάχιστα) που αδυνατεί, πλέον, να προστατέψει την Υγεία και τη ζωή του 90% των πολιτών της χώρας που την έχουν
άμεση ανάγκη, τη δρομολόγηση της συρρίκνωσης και αποδυνάμωσης της Δημόσιας Παιδείας, που τη χρειάζεται
απαραίτητα το 80% και πλέον των παιδιών του ελληνικού λαού για να μάθουν γράμματα.
Ήδη κατετέθη νέο πολυνομοσχέδιο το οποίο είναι απόλυτα σαφές ότι πρόκειται για νέο μνημόνιο. Όπως
και στις άλλες περιπτώσεις (όλα τα θλιβερά και καταστροφικά γίνονται ταχύτατα) θα ακολουθήσει τη διαδικασία του
κατεπείγοντος. Με αυτό το πολυνομοσχέδιο (μνημόνιο) προωθείται, ακόμη περισσότερο, η σκληρή πολιτική της
απάνθρωπης λιτότητας, της εξαφάνισης κάθε προστατευτικής δυνατότητας της εργασίας, παίρνουν σάρκα και οστά
οι απολύσεις στο Δημόσιο, διευρύνεται ακόμη η ήδη τεράστια ανεργία, με τις νέες φορολογικές παρεμβάσεις
μειώνονται και άλλο τα ήδη πενιχρά εισοδήματα μας, αποδυναμώνονται και ανατρέπονται ασφαλιστικά
δικαιώματα μας, χάνουν και τις τελευταίες δυνατότητές τους η Δημόσια Υγεία και η Δημόσια Παιδεία, καταρρέει το
Κοινωνικό Κράτος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με το πολυνομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα, με Υπουργική Απόφαση, ένταξης σε
καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων, ανεξάρτητα από τις ανάγκες που καλύπτουν. Θεσμοθετούνται, επίσης,
υποχρεωτικά μετατάξεις προσωπικού «όταν επιβάλλονται από το συμφέρον της υπηρεσίας υποδομής».
Μπροστά σε όλα αυτά η μόνη δύναμη ανατροπής είμαστε εμείς, κυρίως οι εναπομείναντες εργαζόμενοι, οι
διωκόμενοι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέες και οι νέοι της πατρίδας μας που ακόμη δεν εγκατέλειψαν τη χώρα.
Τώρα πρέπει να αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μη περάσει και αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θα είναι
καταστροφή για όλους μας και όχι μόνο για αυτούς που θα απολυθούν ή που θα οδηγηθούν σε διαθεσιμότητα.
Πάμε όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα της αξιοπρέπειας και της ζωής μας.
Με την επιβολή του «Δόγματος του Σοκ» δημιουργούν κλίμα φόβου και τρομοκρατίας, σε μια κατεστραμμένη
κοινωνία, από την ανεργία, τη μαζική φτωχοποίηση.
Σπέρνουν τη διαίρεση και τη διχόνοια στους εργαζόμενους, αδιαφορώντας για τους κινδύνους αυτής της
αντιδημοκρατικής πρακτικής, πιστεύοντας ότι έτσι, θα αποτρέψουν τις αντιστάσεις της κοινωνίας και θα επιβάλλουν ένα
καθεστώς εργασίας με ηττημένους τους εργαζόμενους.
Στόχος δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση ή οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ.
Στόχος, είμαστε όλοι εμείς. Θέλουν εργαζόμενους δίχως δικαιώματα και ελευθερίες.
Δείχνουν αποφασισμένοι και σκληροί, ζουν όμως όλο το 24ωρο με το φόβο και την αγωνία, πότε και πως θα
αντιδράσουμε.
Τώρα ήρθε η ώρα να τους αντιμετωπίσουμε, πριν βάλουν στο γύψο τη δημοκρατία, πριν καταστρέψουν τις
ζωές όλων μας.

Όλοι και όλες στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τρίτη 16/7/2013
και στα απεργιακά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα
Όλοι και όλες στους δρόμους καθημερινά για να μην περάσουν
οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις.
Για να ανατρέψουμε την πολιτική της Κυβέρνησης, Ε.Ε. και ΔΝΤ
Όλοι στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11:00πμ

