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Προς Σωματεία Μέλη μας 

ΑΠΕΡΓΙΑ 30 ΜΑΙΟΥ 2018 

                             Οι μέρες που διανύουμε καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι του 2018, είναι ιδιαίτερης κρισιμότητας για τον 

λαό μας, τον οποίο το ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτικοοικονομικό σύστημα προετοιμάζει για την «καθαρή έξοδο» από 

τις μαύρες μέρες των μνημονίων στο φως της Ανάπτυξης, μέσα από ένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα υποσχέσεων, 

με την ευημερία να προβάλει λαμπερή στο βάθος… του κήπου.  

 Το ελληνικό success story συνθέτουν η διεθνής συμπάθεια για τις αντοχές, τη δύναμη και τη γενναιότητα του 

ελληνικού λαού, τα εύσημα των «θεσμών» στις πολιτικές ηγεσίες μας για τα μεταρρυθμιστικά ανδραγαθήματα τους 

αλλά και οι υπομνήσεις των δεσμεύσεων που έλαβαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις για την συνέχιση της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης και των πλεονασματικών προϋπολογισμών. 

 Διαβάζοντας πίσω από τις «γραμμές» αυτής της αφήγησης όμως, διακρίνονται καθαρά οι δεδομένες αποφάσεις των 

δανειστών για αυξημένη εποπτεία αορίστου χρόνου, με φόντο το δυστοπικό περιβάλλον που σκιαγραφούν οι 

νομοθετημένες επιταγές του τρίτου μνημονίου με ορίζοντα το 2060. Δηλαδή για παρατεταμένες αντιαναπτυξιακές 

πολιτικές λιτότητας, που θα βυθίσουν τον λαό σε μια μαύρη τρύπα δυστυχίας. 

 Οι εργαζόμενοι δεν παρασυρόμαστε από ψευδαισθήσεις, απορρίπτουμε το πολιτικό ριάλιτι με τα χιλιοπαιγμένα 

σενάρια του διλλήματος των πρόωρων εκλογών και των αντισταθμιστικών παροχών και επιλέγουμε την κοινωνική 

πραγματικότητα του αγώνα, διεκδικώντας να πάρουμε πίσω τη ζωή που μας έκλεψαν. Να ανακτήσουμε το χαμένο 

έδαφος των 8 χρόνων των μνημονίων της λιτότητας, που απαξίωσαν τις ζωές μας, φτωχοποίησαν την ελληνική 

κοινωνία, διέλυσαν κάθε θεσμό κοινωνικής προστασίας, απορρύθμισαν πλήρως τις εργασιακές σχέσεις καταργώντας 

δικαιώματα και επιβάλλοντας ως πραγματικότητα την ζούγκλα στην αγορά εργασίας. 

 Στις  30 Μαΐου οι Έλληνες εργαζόμενοι ξεκινούμε τον αγώνα.  

 Με το βλέμμα εμπρός και οδηγό την πολιτική και κοινωνική μνήμη αντιπαλεύουμε την προσπάθεια τους να 

θεμελιώσουν βαθύτερα τις πολιτικές τους, ανατρέποντας το αντιλαϊκό - αντεργατικό οικοδόμημα τους, χτίζοντας εμείς 

μια εθνική, οικονομική και κοινωνική πολιτική για εμάς και τα παιδιά μας, με άξονες: 

•       Εργασία για όλους με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. 

•       Εισόδημα και φορολόγηση αντίστοιχα με τις ανάγκες μας και τις δυνατότητες μας. 

•       Επαναφορά των μισθών και των συντάξεων στην προ μνημονιακή εποχή. ΣΣΕ με καθολική και υποχρεωτική ισχύ. 
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•       Διασφάλιση της πρώτης κατοικίας. 

•       Κοινωνικό δίχτυ προστασίας  

•       Ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. 

•       Ενίσχυση της Δημόσιας Παιδείας, Υγείας και διασφάλιση των κοινωνικών αγαθών. 

•       Αξιοποίηση του εθνικού πλούτου σε όφελος της κοινωνίας. 

  

Οι Εργαζόμενοι στα Τσιμεντάδικα απορρίπτουμε την απάθεια, συσπειρωνόμαστε μαζικά γύρω  από την Ομοσπονδία 

μας και συμμετέχουμε στην απεργία στις  30 του Μάη, κατεβαίνοντας στο δρόμο, στις συγκεντρώσεις, αποφασισμένοι 

για νέους πανεργατικούς αγώνες. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στη συγκέντρωση ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 30 Μαΐου, που  θα πραγματοποιηθεί στην 

Πλατεία Κλαυθμώνος  και ώρα  11:00 π.μ.  και για τους εργαζόμενους στην επαρχία στα κατά τόπους Εργατικά 

Κέντρα. 
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