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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                   Αθήνα, 5-9-2019

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                      

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

  

Τηλ- Fax: 2103313732 

  

grammateia@popokp.gr

  

Κάλεσμα στη ΔΕΘ το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη 

  

Συγκέντρωση: Καμάρα – 6 μ.μ.

  

Μαζικός Πανεργατικός Αγώνας ενάντια στη νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα!

  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

  

Η πολιτική «σταθεροποίηση» μετά τις εκλογές επιβάλλει ο λαός να συνεχίσει να ζει με
χαμηλούς μισθούς, ελαστική εργασία, μειωμένες συντάξεις, αμφισβητούμενα δημοκρατικά
δικαιώματα-λαϊκές ελευθερίες. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ήρθε για να αποτελειώσει όσα
εργατικά συμφέροντα έμειναν όρθια στα δέκα χρόνια της κρίσης, να εδραιώσει και να
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εμβαθύνει την κυριαρχία της άρχουσας τάξης στα λαϊκά στρώματα. Ο Μητσοτάκης, με την
«υπεύθυνη», «προγραμματική» αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει τον νεοφιλελεύθερο
μνημονιακό δρόμο σε μια ακροδεξιά εκδοχή τού «ξεπουλάμε με νόμο, τάξη και βία», με τα
εύσημα των Αμερικανών και Ευρωπαίων δυναστών. Εντείνει την επίθεση στα λαϊκά
συμφέροντα, περιορίζοντας τα κοινωνικά δικαιώματα σε Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική
Ασφάλιση και Πρόνοια, ρεύμα και νερό, προωθώντας αυξήσεις κόστους για τους
εργαζόμενους, νέες ιδιωτικοποιήσεις, τη λεηλασία του περιβάλλοντος και του φυσικού
πλούτου (Σκουριές, εξορύξεις, χωματερές, Ελληνικό κ.λπ.), το κυριολεκτικό ξεπούλημα της
δημόσιας και λαϊκής περιουσίας.

  

Βασικό στοιχείο αυτής της πολιτικής (πάντα στο όνομα της επερχόμενης ανάπτυξης και
των δεσμεύσεων στην Ε.Ε. για τα δημοσιονομικά πλεονάσματα) είναι η νέα επίθεση στα
εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα, νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, ενίσχυση της
εργοδοτικής ασυδοσίας, φοροεπιδρομή και περαιτέρω επέκταση της ελαστικής εργασίας.

  

Οι σχεδιασμοί τους για τους Οργανισμούς στους οποίους υπηρετούμε κάτω από άθλιες
συνθήκες εργασίας, φτάνουν μέχρι την ιδιωτικοποίηση ασφαλιστικών ταμείων, περαιτέρω
υποβάθμιση του ΕΟΠΥΥ και του ΟΠΕΚΑ, υποβάθμιση των αντικειμένων της Εργατικής
Εστίας και εξαφάνιση των στεγαστικών προγραμμάτων του ΟΕΚ.

  

Την ίδια στιγμή ενισχύεται ο κρατικός αυταρχισμός (κατάργηση ασύλου, ενίσχυση
αστυνομίας κ.ά.) με τον εθνικισμό, τον φασισμό και την αναβίωση του
«πατρίς-θρησκεία-οικογένεια», αλλά και η πρόσδεση για το ελληνικό κεφάλαιο στα
ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια για τις πηγές και τους «δρόμους» της ενέργειας, που
μετατρέπουν σε πραγματική πολεμική βάση τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

  

Σήμερα είναι πρώτιστο καθήκον για το εργατικό και λαϊκό κίνημα να σταματήσει η συνεχής
υποτίμηση της εργατικής δύναμης και όλης μας της ζωής. Η ζωή της εργαζόμενης
πλειοψηφίας και του λαού δεν θα αλλάξει, αν δεν σπάσει η μακροχρόνια ασφυκτική
πολιτική που ορίζουν τα μνημόνια, η στρατηγική της ποικιλότροπης εξάρτησης από την
Ε.Ε., η μεγάλη κερδοφορία για το κεφάλαιο.

  

Ο κυβερνητικός κι εργοδοτικός συνδικαλισμός των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ όλα αυτά τα χρόνια όχι
μόνο δεν έδωσε μάχες για να τις κερδίσει, αλλά εξυπηρέτησε με τον πιο απροκάλυπτο
τρόπο τα συμφέροντα των εργοδοτών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όπως δείχνουν και οι
τελευταίες εξελίξεις, δεν πρόκειται να ακολουθήσει ούτε το τελετουργικό της
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ενσωματωμένης διαμαρτυρίας που έδειχνε κάποιες φορές μέχρι τώρα (βλ. συνέδριο ΓΣΕΕ
που δεν έγινε κ.λπ.).

  

Τη μάχη αυτή μπορεί μόνο να δώσει ένα πλατύ, αγωνιστικό και ανυπόταχτο μέτωπο των
εργαζομένων και του λαού, χωρίς καμία αναμονή, με τον ουσιαστικό συντονισμό σωματείων,
συλλογικοτήτων και επιτροπών αγώνα με σχέδιο, στοχεύσεις και αιτήματα που θα
καλύπτουν τις εργατικές ανάγκες, θα ξεπερνούν τις λογικές του «μη χείρον βέλτιστον» και
της ήττας, κόντρα στις επιταγές της Ε.Ε. και του κεφαλαίου. Η ταξική και αγωνιστική
ανασυγκρότηση του κινήματος, με την ανάπτυξη αγώνων που θα βάζουν ως επιτεύξιμους
στόχους τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και τα δικαιώματα, είναι αναγκαίο να
επιταχύνει τα βήματά της στο νέο σκηνικό. Οι αγώνες θα είναι αποτελεσματικοί και
νικηφόροι μόνο αν δεν είναι απλές «διαμαρτυρίες», αν περάσουν στα χέρια των ίδιων των
αγωνιζόμενων και των σωματείων τους. Μόνο έτσι θα πάρουμε πίσω όσα μας κλέψανε και
θα βάλουμε αποτελεσματικό φραγμό στη νέα κλοπή που έρχεται.

  

Το Σάββατο 7 του Σεπτέμβρη, στις 6.00 μ.μ., ο αγωνιζόμενος κόσμος της εργασίας
συμμετέχει στις εκδηλώσεις αντίστασης στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Η Ομοσπονδία μας σας
καλεί στις 6.00 μ.μ. στην Καμάρα, να
στηρίξουμε μαζικά και μαχητικά τις διαδηλώσεις με το ανεξάρτητο κίνημα, σε ένα ευρύ
πανελλαδικό, παλλαϊκό συλλαλητήριο για ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό και λαϊκό
κίνημα, για τις πραγματικές ανάγκες και τα δικαιώματά μας!

  

Το Δ.Σ. της ΠΟΠΟΚΠ
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