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Όλοι-ες το Σάββατο 7/9 στο Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, Καμάρα,
6.00 μ.μ.
6.09.19

Ανεξάρτητο ταξικό παλλαϊκό συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ, Σάββατο 7/9,
6.00 μ.μ., στην Καμάρα
Ανυποχώρητος αγώνας για ψωμί-δουλειά-ειρήνη-ελευθερία!
Σε θέση ετοιμότητας έχουν μπει οι συλλογικότητες του κινήματος, τα ταξικά σωματεία και
οργανώσεις, μπροστά στο μπαράζ αντεργατικών μέτρων και νομοσχεδίων που προωθεί η
κυβέρνηση ΝΔ.
Μετά από σειρά συσκέψεων, συνελεύσεων και αποφάσεων το κάλεσμα για ταξικό παλλαϊκό
συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ, το Σάββατο 7/9, 6.00 μ.μ., στην Καμάρα της
Θεσσαλονίκης παίρνει το χαρακτήρα μιας πρώτης μαζικής απάντησης από την
πλευρά του κινήματος στην αντεργατική πολιτική και τα μέτρα που άμεσα θα
φέρει η κυβέρνηση και αφορούν κρίσιμες πλευρές της ζωής των εργαζομένων όπως
οι Συλλογικές Συμβάσεις, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, οι συντάξεις, κ.α.
Πέρα από μια σειρά σωματεία, στο Συλλαλητήριο της Καμάρας καλούν με κείμενο
υπογραφών 600 σχεδόν εκλεγμένοι συνδικαλιστές, νέοι από συλλόγους και
συνταξιούχοι. Επίσης κάλεσμα για συμμετοχή στη Συγκέντρωση της Καμάρας
απευθύνει ο Συντονισμός Πρωτοβάθμιων Σωματείων για συντονισμό, αλλά και
πολλές συνδικαλιστικές δυνάμεις και πολιτικές οργανώσεις.
Όπως αναφέρουν οι 600 σχεδόν εργαζόμενοι και νέοι στο κάλεσμά τους: «Οι εργαζόμενοι,
νέοι και συνταξιούχοι που υπογράφουμε καλούμε τα πρωτοβάθμια σωματεία και τις
συλλογικότητες του εργατικού και λαϊκού κινήματος να δώσουμε τη δική μας
απάντηση στην “υπό νέα διεύθυνση” προσπάθεια μονιμοποίησης της κοινωνικής
βαρβαρότητας που γεννάει τη φτώχεια, το φασισμό, την πολεμική απειλή. Να διαδηλώσουμε
για την ανατροπή της κυβέρνησης και συνολικά της πολιτικής Ε.Ε, και κεφαλαίου.
Δίνουμε την πρώτη μαζική απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δηλώνοντας ότι
σύντομα θα έχει να αντιμετωπίσει μια μαχητική, λαϊκή, εργατική αντιπολίτευση.
Το Σάββατο 7 του Σεπτέμβρη (6μ.μ., στην ΚΑΜΑΡΑ), στα εγκαίνια της ΔΕΘ,
οργανώνουμε το ανεξάρτητο από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, πανελλαδικό,
παλλαϊκό συλλαλητήριο…»
Η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων με τη σειρά της εξέδωσε το παρακάτω
κάλεσμα:

Εργατικό κίνημα και κοινωνικοί αγώνες για τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις
ελευθερίες μας ενάντια σε κυβέρνηση ΝΔ, ΕΕ, κεφάλαιο και ιμπεριαλισμό
Μέσα σε δύο μήνες η κυβέρνηση της ΝΔ ξεδιπλώνει με γρήγορους ρυθμούς την αντιλαϊκή
πολιτική της με μπαράζ μέτρων που δίνουν γη και ύδωρ στο κεφάλαιο γκρεμίζοντας τα
εναπομείναντα εργατικά και δημοκρατικά δικαιώματα που έμειναν όρθια από τη
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Κατάργηση της συνευθύνης εργολάβου και άμεσου εργοδότη, κατάργηση της υποχρέωσης
αναφοράς του βάσιμου λόγου απόλυσης, αυξήσεις στη ΔΕΗ στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης
της, Εντείνονται οι πιέσεις στα λαϊκά στρώματα για κατασχέσεις υψώνοντας ασπίδα
προστασίας στις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Έτοιμάζει νέο χτύπημα στο ασφαλιστικό
με πρώτο μέτρο την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών ταμείων. Προχωρά γρήγορα τις
ιδιωτικοποιήσεις με πρώτη τη ΔΕΗ, το Ελληνικό, τα 10 περιφερειακά λιμάνια. Προετοιμάζει
την αντιδραστικότερη αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου με κρατική παρέμβαση στα
συνδικάτα προς όφελος των εργοδοτών. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για απεργία, ηλεκτρονικό
μητρώο συνδικαλιστών και σωματείων. Καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Εξαγγέλλει
άμεσες προσλήψεις στην αστυνομία, όταν δεν εξαγγέλλει καμία για υγεία, παιδεία κλπ.
Ένταση της αστυνομοκρατίας και κτύπημα στις καταλήψεις με κορυφαία αυτής των
προσφύγων και μεταναστών. Κλιμακώνει την πρόσδεση της χώρα στα σχέδια των ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ, Ε.Ε. Συζητάει τη νέα παραμονή αλλά και επέκταση των αμερικάνικων βάσεων,
συντάσσεται με το απαγορευτικό στο ιρανικό τάνκερ, και αναγνωρίζει τον Γκουαϊδό.
Ταυτόχρονα προχωρά σε νέες φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις για το κεφάλαιο, ενώ
στο όνομα της ανάπτυξης και των επενδύσεων με το νέο αναπτυξιακό νόμο ετοιμάζει την
κατάργηση όλων των περιβαλλοντικών και χωροταξικών εμποδίων και fast track
αδειοδοτήσεις για τις επιχειρήσεις.
Η κυβέρνηση της ΝΔ πατάει και βαθαίνει την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που
ολοκλήρωσε και υλοποίησε την πολιτική των τριών μνημονίων και όλων των μεσοπρόθεσμων
προγραμμάτων με Ε.Ε, ΔΝΤ, κεφάλαιο. Πατάει πάνω στην απογοήτευση και στη λογική του
μονόδρομου που καλλιέργησε η προηγούμενη κυβέρνηση στο όνομα της Αριστεράς. Έχει ήδη
εξασφαλίσει την «υπεύθυνη» αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ που διαγκωνίζεται με την κυβέρνηση
για το ποιος είναι πιο αποτελεσματικός στην προώθηση της βάρβαρης πολιτικής.
Η κλιμάκωση της επίθεσης δεν επιτρέπει καμιά ανακωχή καμιά αναμονή. Το εργατικό λαϊκό
κίνημα με τους αγώνες του οφείλει να βάλει φρένο στην καθημερινή υποτίμηση της
εργασίας και της ζωής μας. Η ζωή της εργαζόμενης πλειοψηφίας και του λαού θα αλλάξει με
αγώνες που θα συγκρουστούν και θα σπάσουν την ασφυκτική πολιτική που ορίζουν τα
μνημόνια, η πληρωμή του ληστρικού χρέους, η στρατηγική της Ε.Ε. και του κεφαλαίου.
Αυτή τη μάχη δεν μπορεί και δε θέλει να τη δώσει ο κυβερνητικός εργοδοτικός
συνδικαλισμός των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Η μάχη αυτή θα δοθεί από τις αγωνιστικές δυνάμεις του
κινήματος, χωρίς καμία αναμονή και προσδοκία από τον εργοδοτικό–κυβερνητικό
συνδικαλισμό, με το συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων και των αγωνιζόμενων
συλλογικοτήτων του εργατικού-λαϊκού κινήματος, με προγράμματα πάλης και αιτήματα
που θα καλύπτουν τις εργατικές ανάγκες κόντρα στις επιταγές της Ε.Ε. και του
κεφαλαίου. Η ανασυγκρότηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος, με την ανάπτυξη

αγώνων που θα βάζουν ως πρόταγμά τους 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 συγκεντρώσεις
“διαμαρτυρίας”, αν περάσουν στα χέρια των ίδιων των αγωνιζόμενων των Γ.Σ και των
σωματείων τους.
Η Πρωτοβουλία των Πρωτοβάθμιων Σωματείων καλεί στη διαδήλωση στη ΔΕΘ 7/9,
στην Καμάρα, 6.00 μ.μ. στο πανελλαδικό, παλλαϊκό ταξικό συλλαλητήριο στην ΔΕΘ
για ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό και λαϊκό κίνημα, για τις πραγματικές ανάγκες και
τα δικαιώματά μας!
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