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Η συμφωνία υποταγής που συνυπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σημαίνει νέα βαριά μέτρα 
στην πλάτη των εργαζομένων και του λαού. Με τα ίδια ψεύτικα επιχειρήματα περί «διεξόδου» 
και «ανάπτυξης», η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί την ίδια μνημονιακή πολιτική με 
τις προηγούμενες των ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και προχωράει ακόμα περισσότερο προς την απόλυτη εξα-
θλίωση και τον εργασιακό μεσαίωνα. Μεταξύ άλλων, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν: 

 Διευκόλυνση των ομαδικών απολύσεων με προοπτική πλήρους απελευθέρωσής τους στην πράξη 
 Χτύπημα της απεργίας, άρση (από την πίσω πόρτα) της απαγόρευσης του λοκ-άουτ, διατή-

ρηση του καθεστώτος εκμηδένισης των συλλογικών συμβάσεων 
 Αύξηση της φορολογίας κατά εκατοντάδες ευρώ, μέσω της μείωσης του αφορολόγητου 
 Ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ κ.ά. με αβέβαιο το μέλλον για τα ΕΛΠΕ και 

τους εργαζόμενους 

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί παραπέρα την ευέλικτη εργασία με μισθούς πείνας (ενοι-
κίαση εργαζομένων, μπλοκάκια, ημιαπασχόληση κοκ) και γκρεμίζει τους όποιους μηχανισμούς 
προστασίας από την ανεργία έχουν απομείνει. Στόχος είναι η πλήρης αποδόμηση των εργασια-
κών σχέσεων, ο διαχωρισμός των εργαζομένων σε πολλές ταχύτητες, η μετατροπή τους σε σύγ-
χρονους δούλους-εργαλεία στη διάθεση της εργοδοσίας όσο, όπως και όποτε θέλει. Χωρίς αξιο-
πρέπεια, χωρίς συλλογικά όργανα, έρμαια σε κάθε εργοδοτικό εκβιασμό και αυθαιρεσία. 

Η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα της επίθεσης των δυνάμεων του συστήματος και της 
απουσίας ισχυρού εργατικού και λαϊκού κινήματος για να την ανακόψει. Όσο εμείς δεν αντιστε-
κόμαστε, αυτοί θα συνεχίσουν την αντεργατική πολιτική. 

Αν θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιδράσουμε στα μέτρα, 
νέα και παλιά, με ενότητα και αποφασιστικότητα. Να αποκτήσουμε τον δικό μας βηματισμό, τη 
δική μας οπτική, τη δική μας συγκρότηση. Ανεξάρτητα από κυβερνήσεις τωρινές, προηγούμε-
νες και επόμενες. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που τις υποστήριξαν 
και τις υποστηρίζουν, καλλιεργώντας για χρόνια τις διαλυτικές αντιλήψεις και πρακτικές τους, ώ-
στε να μας κρατήσουν αφοπλισμένους. 

Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, ο δρόμος του μαζικού αγώνα είναι η μόνη πραγματική 
διέξοδος για τους εργαζόμενους. Να αποτινάξουμε την απογοήτευση και την ηττοπάθεια που 
έχει αποθρασύνει τις δυνάμεις της επίθεσης στα δικαιώματά μας και να βγούμε στο προσκήνιο 
με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας. Να δώσουμε τη μάχη της απεργίας με καλύτερους 
όρους και να βάλουμε (και μέσα από αυτή) παρακαταθήκες για να δυναμώσει η μεριά των ερ-
γαζομένων και του λαού. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ: 
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ! 
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