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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήρθε να ολοκληρώσει το αντιλαϊκό έργο των προηγούμενων
κυβερνήσεων που επιτάσσουν οι εργοδότες, το κεφαλαίο. Με την ψήφιση των 70 και πλέον
προαπαιτούμενων μέτρων βάζουν νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση, απελευθερώνουν
τους πλειστηριασμούς, συνολικά ισοπεδώνουν τις ζωές μας με νέα χαράτσια και φόρους. Οι
επιχειρηματικοί όμιλοι, οι εργοδότες διατάζουν κι οι κυβερνήσεις τους νομοθετούν για να
προχωράει το σχέδιο του κάθε ομίλου πιο γρήγορα, να είναι πιο ανταγωνιστικός με το
λιγότερο δυνατό κόστος και με αυξανόμενα κέρδη.
Τα κέρδη τους και οι ανταγωνισμοί τους για εμάς τους εργαζόμενους σημαίνουν απολύσεις,
εντατικοποίηση, ελαστικά ωράρια. Για να ικανοποιηθεί το κεφάλαιο πρέπει ο εργαζόμενος
να βγαίνει χαμένος. Μιλάνε για «δίκαιη ανάπτυξη», εμείς δεν γίνεται να έχουμε
«ανάπτυξη» όταν δεν καλύπτονται ούτε οι βασικές ανάγκες μας.
Η απεργία τους δυσκολεύει, είναι το όπλο των εργαζομένων, θέλουν να επικρατεί σιγή
νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς για να επιβάλλουν πιο εύκολα τα εξοντωτικά ωράρια,
τους χαμηλούς μισθούς, τις απλήρωτες υπερωρίες, τις απολύσεις συναδέλφων μας.
Φοβούνται και τρέμουν τι θα συμβεί όταν οι εργαζόμενοι χρησιμοποιήσουμε τη δύναμή
μας για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Δύναμη που προέρχεται από τη θέση μας
στην παραγωγή! Γιατί χωρίς εμάς τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σε κανένα μονοπώλιο,
χωρίς εμάς κανένα αίτημα δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί, κανένα έργο να ολοκληρωθεί, καμία
κλήση να απαντηθεί, καμία βλάβη να επιλυθεί, καμία γραμμή κώδικα να γραφτεί.
ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜ ΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜ Ε .

Η λύση για εμάς θα έρθει όσο δυναμώνουμε μέσα στους χώρους δουλειάς,
δυναμώνοντας το Σωματείο μας. Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα στο πλευρό με το ΠΑΜΕ
παίρνουμε μέρος στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των Συνδικάτων, Ομοσπονδιών, Εργατικών
Κέντρων και των άλλων φορέων του λαϊκού κινήματος. Στηρίζουμε κι εμείς τις
απεργιακές κινητοποιήσεις την Παρασκευή και την Δευτέρα 12 Γενάρη δίνουμε το
παρόν στην συγκέντρωση έξω από το εργατικό κέντρο στις 18:30.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ!
ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ!

