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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  

  

Η Κυβέρνηση συνεχίζει και βαθαίνει την καταστροφική πολιτική της για τα συμφέροντα των
εργαζομένων και του λαού. Ξεπουλάει την ακίνητη περιουσία του λαού (αεροδρόμια,
λιμάνια, ακτές, οικόπεδα, κτήρια του Δημοσίου κλπ.) στα ντόπια και ξένα μονοπωλιακά
συγκροτήματα. Δίνει στο ιδιωτικό κεφάλαιο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας,
όπως την ενέργεια, το νερό, μεγάλους τομείς της Υγείας, της Παιδείας της Κοινωνικής
Ασφάλισης, καθώς και ό,τι μπορεί να αποφέρει κέρδος σε αυτό. Συρρικνώνει ό,τι έχει
απομείνει από το Κοινωνικό Κράτος, φορτώνοντας το «λογαριασμό» στους πολίτες. Με τη
φορομπηχτική πολιτική της φέρνει σε απόγνωση τεράστια τμήματα του πληθυσμού και σε
συνδυασμό με την τρομακτική ανεργία που έχει προκαλέσει, οδηγεί στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση πάνω από το 60% του λαού μας. Καταστρέφει τους μικρομεσαίους βιοτέχνες,
επαγγελματίες και μικρεμπόρους, οδηγώντας τους στην ανεργία και στην απόγνωση. Μαζί
με τη συρρίκνωση του Κοινωνικού Κράτους προχωράει και στη συρρίκνωση της
Δημοκρατίας και των εργατικών δικαιωμάτων. Το Συνδικαλιστικό Κίνημα αναγορεύεται σε
βασικό συντελεστή αντίστασης των εργαζομένων, γι’ αυτό και βρίσκεται στο στόχαστρο
της Κυβέρνησης που του επιτίθεται με όλα τα μέσα που διαθέτει (Δικαιοσύνη, νομοθεσία,
αστυνομικές επεμβάσεις).

  

Οι εργαζόμενοι οφείλουμε με τα αιτήματα μας να βγούμε στο προσκήνιο. Θέλουμε μισθούς
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας. Θέλουμε συντάξεις για να ζούμε με
αξιοπρέπεια. Θέλουμε σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Θέλουμε ασφάλιση για όλους
όσους ζουν στη χώρα μας, εργαζόμενους και ανέργους. Θέλουμε ένα δημοκρατικό κι όχι
αστυνομικό Κράτος, που να σέβεται τους πολίτες.

  

Για όλα αυτά η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμάει ότι η ημέρα που γίνεται η ψηφοφορία στη Βουλή
για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση πρέπει να είναι η μέρα όπου οι
εργαζόμενοι κι όλος ο λαός θα καταδικάσουν την πολιτική της. Για αυτό το λόγο καλούμε
όλους τους εργαζόμενους στο Σύνταγμα την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014 και
ώρα 7:00μμ, στο Σύνταγμα για να διαδηλώσουμε τη θέληση μας για μια άλλη
πολιτική, ενάντια στα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων και των τραπεζιτών
και για την ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων, ανέργων και των
κατάφωρα αδικούμενων λαϊκών στρωμάτων.
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Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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