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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., έπειτα από την πρόσφατη συνεδρίασή του στις 23/7/2015 με θέμα
τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, αποφάσισε και ανακοινώνει τα παρακάτω.
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Αυτή τη στιγμή βιώνουμε την εφαρμογή του σχεδίου της σύμπραξης της κυβέρνησης με την
Ε.Ε., την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε αγαστή συνεργασία με Ν.Δ. ,
ΠΑΣΟΚ και ΠΟΤΑΜΙ φέρνει νέα βάρβαρα μέτρα εξόντωσης των εργαζόμενων και του λαού,
συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων, σε πλήρη απόκλιση με τις δεσμεύσεις της,
εξαπατώντας τον ελληνικό λαό. Όχι μόνο δεν κατάργησε με ένα νόμο κι ένα άρθρο τα
προηγούμενα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους, αλλά ψηφίζει προαπαιτούμενα για
να φέρει το 3ο και πιο οδυνηρό μνημόνιο.
Η Κυβέρνηση με τις εξαγγελίες της έδωσε
στο λαό ψεύτικες ελπίδες και εκμεταλλεύτηκε τη βαρβαρότητα των προηγούμενων
αντιλαϊκών μέτρων, για να αναρριχηθεί στην εξουσία. Εφαρμόζοντας την τακτική του
‘βλέποντας και κάνοντας’ , εφαρμόζει στο ακέραιο τις αξιώσεις των δανειστών, και τώρα
τεχνηέντως παρουσιάζει το νέο μνημόνιο και τη συνέχιση του προγράμματος ως «μοναδική
λύση», ενώ καταφανώς πρόκειται για πολιτική επιλογή, για την οποία θα κριθεί από όλους
τους πολίτες της χώρας.
Το νέο αυτό μνημόνιο φέρνει φοροληστεία, απολύσεις, νέες μειώσεις σε μισθούς και
συντάξεις, αύξηση στα όρια συνταξιοδότησης , ενώ στον αέρα βρίσκονται οι διαθέσιμοι
συνάδελφοι που επαναπροσλήφθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Φέρνουν ακόμα νέο
συνδικαλιστικό νόμο, στοχεύοντας στην ουσιαστική απαγόρευση της πολιτικής και
συνδικαλιστικής δράσης των δημοσίων υπαλλήλων!!
Η πολιτική της
καταστολής που εκφράστηκε και στο πρόσφατο συλλαλητήριο της 15/7 , με την ωμή βία
που ασκήθηκε κατά των διαδηλωτών, δείχνει ότι η κυβέρνηση όχι μόνο υπακούει και
προωθεί τα συμφέροντα του διεθνούς κεφαλαίου και των τοκογλύφων που μάθαμε να τους
λέμε «θεσμούς», αλλά καταστέλλει και τσακίζει τον λαό που αντιστέκεται στην περαιτέρω
εξαθλίωσή του.

Οι εργαζόμενοι, δεν ανεχόμαστε να δουλεύουμε με μειωμένες αποδοχές, χωρίς εργασιακά
δικαιώματα, με ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση και σύνταξη! Μας θέλουν γονατιστούς,
φοβισμένους και εγκλωβισμένους σε διαζευκτικά σχήματα σκέψης που εμφανίζουν την
πολιτική της υποταγής ως «μόνο δρόμο». Η αγωνιστικότητά μας όμως δεν πρόκειται να
καμφθεί.

Η προσπάθεια επιβολής των νέων εξοντωτικών μέτρων, πρέπει να μας πεισμώσει, να
οργανωθούμε και πιο αποφασιστικά και συνειδητά να αγωνιστούμε για να μην εφαρμοστεί
στη πράξη το νέο μνημόνιο αλλά και για την ανατροπή όλων των προηγούμενων βάρβαρων
μέτρων.

Τώρα χρειάζεται αποφασιστική οργάνωση και αντεπίθεση. Οι εργαζόμενοι πρέπει να
προσπεράσουν τις όποιες συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που συμπορεύονται με
την κυβέρνηση. Είναι εξ’ορισμού ασυμβίβαστο ένας συνδικαλιστικός φορέας να υποστηρίζει
μια αντεργατικά προσανατολισμένη εξουσία. Τα μέτρα είναι σκληρά και θα
χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα για την εφαρμογή τους. Μοναδική διέξοδος είναι η συνέχιση
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των εργατικών και λαϊκών αγώνων για να ακυρωθούν στην πράξη.

Τα Δ.Σ. των σωματείων των Περιφερειών, πρέπει να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί.
Να πάρουν πρωτοβουλίες για μαζική και ουσιαστική συμμετοχή και συζήτηση των
εργαζομένων στα σωματεία για τα προβλήματα και τη δράση που πρέπει να αναπτύξουν.
Όσο αναθέτουμε σε άλλους τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων μας, τόσο τους
επιτρέπουμε να μας τσαλαπατάνε. Στα ψευδεπίγραφα διλήμματα μνημόνιο ή χρεοκοπία,
ευρώ ή δραχμή απαντάμε με τα δικά μας συμφέροντα, με την επιτακτική ανάγκη να
παλέψουμε τώρα με όλες μας τις δυνάμεις για μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια, για
μας και τα παιδιά μας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τώρα πρέπει να αποβάλουμε το φόβο της σύγκρουσης με οποιονδήποτε επιχειρεί να
εξαθλιώσει τα λαϊκά στρώματα, οποιονδήποτε προσπαθεί να εξαπατήσει και να υποτάξει
τους εργαζόμενους, να ανατρέψουμε την ηττοπάθεια, να τσακίσουμε τα κηρύγματα
υποταγής και να βάλουμε τη σφραγίδα της στις εξελίξεις.

Αρκετά ματώσαμε – αρκετά πληρώσαμε!

Εδώ και τώρα κόντρα της εκβιασμούς, διεκδικούμε:
-

Κατάργηση των αντεργατικών νόμων, των χαρατσιών και της φοροληστείας.
Κάλυψη όλων των απωλειών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια!
Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, για να μπορέσουμε να ζήσουμε.
Απελευθέρωση της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης
Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων
Ουσιαστική προστασία όλων των ανέργων
Διασφάλιση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων από τον κρατικό προϋπολογισμό

Για το Δ.Σ.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ

Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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