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To προεκλογικό δίληµµα που έθεσε η κυβέρνηση,  

το απάντησε πολύ σύντοµα η ίδια… 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι 

Η επίθεση που δεχόµαστε στα οικονοµικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά µας δικαιώµατα δεν 

έχει προηγούµενο, ούτε καν στην περίοδο της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της χούντας. 

Επίθεση που θα στιγµατίσει τις πολιτικές µαριονέτες, που έκλεψαν την ψήφο των πολιτών, για να 

εφαρµόσουν πολιτικές, τις οποίες η γνωστή παρέα των νεοφιλελεύθερων (Μητσοτάκης, Μάνος, 

Ανδριανόπουλος κτλ) ούτε καν µπορούσαν να διανοηθούν. 
 

Η Κυβέρνηση του Παπανδρέου σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σιδερένια 

µπότα του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ανήγγειλαν σήµερα την µαζική εξόντωση των 

εργαζοµένων, των συνταξιούχων και των εργασιακών τους και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων, 

δίνοντας ταυτόχρονα νέα προνόµια στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. 
 

Με τα µέτρα που εξήγγειλαν πετσοκόβουν µισθούς και συντάξεις, φορτώνουν νέα 

φορολογικά βάρη, οδηγούν στην απόλυση χιλιάδες εργαζόµενους, διαλύουν την κοινωνική 

ασφάλιση, οδηγούν την κοινωνία στη φτώχια. 
 

 

Στον πόλεµο που κήρυξαν η απάντηση δεν είναι άλλη από την δυναµική αντεπίθεση όλων 

των εργαζοµένων και του λαού µας, µέσα από µαζικούς ενωτικούς αγώνες. 
 

 

Αντιλαµβανόµαστε τις αµφιβολίες, τις ενστάσεις και τις απογοητεύσεις που έχει δηµιουργήσει 

η στάση της Α∆Ε∆Υ και της ΠΟΕ ∆ΟY. ∆εν µπορεί όµως αυτή η κριτική να µας οδηγήσει στον 

καναπέ και στην ‘’αντίσταση’’ µέσω του τηλεκοντρόλ. Είναι επιβεβληµένη τόσο η συµµετοχή µας στις 

απεργίες και τις διαδηλώσεις, όσο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για να ξεπεραστούν συµβιβασµένες 

συνδικαλιστικές ηγεσίες και να ανατραπεί το συνδικαλιστικό σκηνικό. 
 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ των εργαζοµένων αυτή τη στιγµή είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβληµένη και 

η οποιαδήποτε προσπάθεια διάσπασης των αγώνων, στην ουσία ρίχνει νερό στο µύλο της 

κυβέρνησης. 

                                                          

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ 4 και 5 ΜΑΙΟΥ 
ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ 
 

www.eforiakoi.org  Για πληροφόρηση- διάλογο- συντονισµό στον αγώνα µας. 
 

Τηλέφωνα  επικοινωνίας  µε  ΑΣΚΙ :  6972082410,  6977071059, 6973991235  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ! 

ΤΕΛΙΚΑ…… ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 

  αυτοί Α∆ΙΣΤΑΚΤΟΙ  

                             εµείς ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ 


