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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Α.Ε.Ε.

  

Αιόλου 94 Αθήνα 8ος όροφος   

  

site : www.pseoaee.gr   
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

  

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

  

Την ώρα που το ένα κύμα της πανδημίας διαδέχεται το άλλο και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές
κατακαίνε τη χώρα απ’ τη μια άκρη ως την άλλη, αυτό που φαίνεται παντελώς ν’ απουσιάζει
είναι οποιαδήποτε πολιτική αντιμετώπισής τους και προστασίας της δημόσιας υγείας, της
ζωής μας, του φυσικού περιβάλλοντος και της λαϊκής περιουσίας. Αντίθετα πλεονάζουν τα
σενάρια καλλιέργειας του φόβου και της “ατομικής ευθύνης”, του αυταρχισμού και της
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υποταγής, της κατάργησης κάθε εργατικού και κοινωνικού δικαιώματος.

  

Βασική επιδίωξη όλων των κυβερνήσεων αποτελεί η εμβάθυνση των μνημονιακών
μεταρρυθμίσεων της προηγούμενης δεκαετίας με επικέντρωση στα θέματα της εργασίας,
της οργανωμένης δράσης, των δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων. Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο την πανδημία και την καλλιέργεια του φόβου
αλλά και τη συναινετική στάση της αντιπολίτευσης και την υποταγή μεγάλου μέρους του
συνδικαλιστικού κινήματος, δρομολόγησε και πέρασε τον τελευταίο χρόνο, παρά τις
μαζικές αγωνιστικές αντιστάσεις, πλήθος νόμων με στόχο να πλήξει καίρια εργατικά και
λαϊκά δικαιώματα και κατακτήσεις. 

  

Η φετινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ γίνεται μετά την ψήφιση, από την Κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας, του Νόμου για τα εργασιακά (ν. 4808/21) με τον οποίο καταργείται
το 8ωρο και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, φαλκιδεύεται το δικαίωμα στην απεργία,
καταργείται το ΣΕΠΕ και απελευθερώνονται οι απολύσεις. Οι αντιλαϊκές και αυταρχικές
πολιτικές της Κυβέρνησης συνεχίζονται σε όλους τους τομείς με την ψήφιση νόμων μέσα
στο καλοκαίρι, χωρίς κανέναν δημοκρατικό διάλογο όπως ο Ν. 4823/21 για την Παιδεία, με
τον οποίο ήταν αντίθετο το σύνολο του εκπαιδευτικού κόσμου. Επιπλέον, η Κυβέρνηση μέσα
στο καλοκαίρι, ψήφισε νόμο για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, με ολέθρια
αποτελέσματα για τους ασφαλισμένους, όπως συνέβη και στο παρελθόν. Οι διαδικασίες
ιδιωτικοποίησης του ΕΦΚΑ επιταχύνονται, οι συνθήκες εργασίας επιβαρύνονται κάθε μέρα
και περισσότερο, ο αυταρχισμός και η αναξιοκρατία κυριαρχούν.

  

Ενάντια στις αντεργατικές επιλογές κυβερνήσεων-Ε.Ε-κεφαλαίου, διεκδικούμε:

    
    -  Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους – Αυξήσεις σε μισθούς και
συντάξεις – Προστασία των ανέργων κι όσων έχουν πληγεί από πανδημία και πυρκαγιές –
Όχι στους πλειστηριασμούς και τις διακοπές ρεύματος-νερού και διαγραφή χρεών των
φτωχών λαϊκών στρωμάτων   
    -  Δαπάνες για δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία, καθολική Ασφάλιση και κοινωνικά
αγαθά αντί για πληρωμή του δημόσιου χρέους (διαγραφή τώρα!), επιδοτήσεις των
τραπεζών, φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο – Όχι στον πόλεμο και τους εξοπλισμούς   
    -  Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη – Κάτω τα χέρια απ’ το 8ωρο, την απεργία και τα
συνδικάτα   
    -  Κατάργηση του νόμου για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και όλων
των αντιασφαλιστικών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων. Λέμε όχι
στην εμπλοκή ιδιωτών για την απονομή των συντάξεων. Ενίσχυση του ΕΦΚΑ και
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.   
    -  Κατάργηση των νόμων Κεραμέως για αξιολόγηση και «αυτονομία-ιδιωτικοποίηση» του
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δημόσιου σχολείου, της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και της Τράπεζας Θεμάτων –
Κατάργηση του νόμου Κεραμέως-Χρυσοχοϊδη και της πανεπιστημιακής αστυνομίας   
    -  Ακύρωση του ξεπουλήματος της δημόσιας γης και των φυσικών πόρων - Προστασία
για τα δάση, τον αέρα, το νερό - Φραγμός στις εξορύξεις, τις Β.Α.Π.Ε. και την καύση
απορριμμάτων   
    -  Πολιτικές ελευθερίες και δημοκρατικά δικαιώματα, κόντρα στην αστυνομοκρατία, τον
κρατικό και εργοδοτικό αυταρχισμό και την καταστολή – Κατάργηση νομοθετικού πλαισίου
απαγόρευσης διαδηλώσεων – Φραγμός στον ρατσισμό και τον φασισμό, τις έμφυλες
διακρίσεις και τον σεξισμό   

  

Οι εργαζόμενοι οφείλουμε να αντιδράσουμε και να μην επιτρέψουμε την εφαρμογή της
αντιλαϊκής πολιτικής της Κυβέρνησης. 

  

Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο το Σάββατο 11 Σεπτέμβρη, 6μ.μ., στην Καμάρα.

  

Για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, για ΨΩΜΙ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

  

                     Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

  

                                                                                      

  

              Παντελής Καρύδας                                                       Ηλίας Κολιόπουλος         
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