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Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

  

Τηλ: 2103313732 – 2103314570

  

Fax: 2103314179

  

grammateia@popokp.gr

  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ               

  

Συναδέλφισσες – οι,

  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σε συμφωνία με το κεφάλαιο και τους δανειστές, καταθέτει
το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης.
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Το μεγαλύτερο μέρος του “πακέτου” αφορά στην ολοκλήρωση της συνταγής της σκληρής
λιτότητας στη βάση των υπέρογκων πρωτογενών πλεονασμάτων και έναν ακόμη γύρο
«διάσωσης των τραπεζών». Το αντεργατικό πακέτο περιλαμβάνει επίσης μέτρα που
σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες με γνώμονα την
«ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας». Ταυτόχρονα παίρνουν σειρά νέες ιδιωτικοποιήσεις –
ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, ενώ τα προνοιακά επιδόματα βρίσκονται στο στόχαστρο
ριζικών ανατροπών.

  

Στα προαπαιτούμενα περιλαμβάνονται και νέες διατάξεις επέκτασης των περίφημων
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών την ίδια ώρα που οι «θεσμοί» διαμηνύουν πως μόνο αν
γίνουν κανονικά οι πλειστηριασμοί θα δώσουν την επόμενη δόση!

  

Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης, προφανώς όχι τυχαία, τα πρωτοβάθμια σωματεία και το
δικαίωμα στην απεργία. Η κυβέρνηση, ο ΣΕΒ και η ΕΕ θέλουν να δώσουν ένα στρατηγικό
χτύπημα στο εργατικό κίνημα. Επιδιώκουν να αποδυναμώσουν τα πρωτοβάθμια σωματεία
και ειδικά τα αγωνιστικά ταξικά σωματεία που μπορούν να σηκώσουν σοβαρές μάχες σε
επιχειρήσεις και κλάδους. Επιδιώκουν να «χτυπήσουν» τις μορφές οργάνωσης στην βάση
των εργαζόμενων μέσα από τις οποίες μπορούν να διαμορφωθούν οι όροι για την ταξική
ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος.

  

Το εργατικό κίνημα, ο λαός και η νεολαία πρέπει ΤΩΡΑ να απαντήσουν ενωτικά και
αποφασιστικά! 

    
    -  Την Τετάρτη 10 Γενάρη συμμετέχουμε στις μαζικές συγκεντρώσεις στα Ειρηνοδικεία
για μαζική εργατική-λαϊκή ακύρωση των πλειστηριασμών και του νόμου ποινικοποίησης της
δράσης ενάντιά τους. Είναι η πρώτη απόπειρα πλειστηριασμών μετά την ψήφιση του νόμου
ενάντια στη δράση αποτροπής τους. Στην Αθήνα το
αγωνιστικό ραντεβού είναι 
3μμ στην οδό Λουκάρεως14 (πίσω από το Εφετείο Αθήνας). 
 
    -  Για τη Δευτέρα 15 Γενάρη 2018 ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου προκηρύσσουμε
πανελλαδική 24ωρη απεργία,  συγκέντρωση στις 12:30μμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος
και πορεία προς τη Βουλή.   

  

Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία, την συλλογική πάλη και δράση
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Να μην περάσει η 3η αξιολόγηση. Σύγκρουση – ρήξη με τα ευρωμνημόνια και με
όλους όσους τα επιβάλουν κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφάλαιο
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