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Η Θεσσαλονίκη αφετηρία του δικού μας αγώνα για να επανακτήσουμε τα δικαιώματα μας  

 

Συνάδελφοι – συναδέλφισες, 

H Oμοσπονδία μας συμμετέχει και καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, τους συνταξιούχους και τους ανέργους  

να συμμετέχουν  μαζικά και αγωνιστικά στο συλλαλητήριο το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη και στις 6 το απόγευμα που θα 

πραγματοποιηθεί  στη Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία των εγκαινίων  της διεθνούς έκθεσης. 

Το Σάββατο οι κυβερνώντες ετοιμάζονται να ανεβάσουν στη Θεσσαλονίκη για άλλη μια φορά, το ίδιο κακογραμμένο 

έργο: «Το νέο οικονομικό έτος της Ελλάδας – Υποσχέσεις – Παροχές – Εμπόριο ελπίδας και αναπτυξιακές προοπτικές».  

Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, φέτος η κυβέρνηση, «μεθυσμένη» από τα συγχαρητήρια και τους 

επαίνους  δανειστών και λοιπών ξένων οικονομικών παραγόντων έχει ξαναγράψει το σενάριο του έργου, με «χάπυ 

έντ» σε καμβά έντονης παροχολογίας, με τα παλιά τερτίπια των υποσχέσεων και τη δημιουργία νέων προσδοκιών, για 

μη περικοπή συντάξεων, νέες θέσεων εργασίας, κατάργηση του υπερκατώτατου μισθού, επιστροφή συλλογικών 

συμβάσεων με αυξήσεις μισθών και διανομή του υπερπλεονάσματος, με φόντο πανίσχυρους επενδυτές που στρώνουν 

τον δρόμο της Ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. 

Συνάδελφοι – συναδέλφισες, 

Οι εργαζόμενοι κατεβάζουμε την αυλαία της φαρσοκωμωδίας πριν ακόμη αρχίσει, και αποκαλύπτουμε το θέατρο που 

παίζει η κυβέρνηση σε βάρος του ελληνικού λαού. 

Αποκαλύπτουμε ότι το τέλος των μνημονίων δεν είναι παρά μια «μεταμφίεση» της  παρατεταμένης αυστηρής 

επιτήρησης από τους ίδιους «θεσμούς», τους δανειστές της χώρας μας, με στόχο να πάρουν πίσω μέχρι τελευταίας 

δεκάρας, πανωτόκια και κεφάλαιο, από τα δανεικά που μας «πρόσφεραν» 8 χρόνια τώρα για να διασωθούν όμως στην 

ουσία οι μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης και της Βόρειας Αμερικής 

Αποκαλύπτουμε ότι παρά τα αισιόδοξα αφηγήματα της κυβέρνησης, η πολιτική της θα δημιουργήσει συνθήκες 

ασφυξίας, απονεκρώνοντας την ελληνική οικονομία που βρίσκεται ήδη σε βαθύ μαρασμό, με αποτέλεσμα να 

ακυρωθούν τα σενάρια της Ανάπτυξης και να πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού.  Η υλοποίηση της 

νομοθετημένης κυβερνητικής δέσμευσης για παραγωγή υπερπλεονασμάτων τις επόμενες δεκαετίες υπαγορεύει την 

συνέχιση της αυστηρής λιτότητας σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση των «εύκολων στόχων», δηλαδή των 

συνταξιούχων, των μισθωτών και των μικρομεσαίων. Το αναπτυξιακό μοντέλο που κρύβεται πίσω από τις γραμμές των 

κυβερνητικών δεσμεύσεων και τις εξαγγελίες ιδιωτικοποιήσεων, στέλνει περίπατο την πλήρη απασχόληση, τους 

αξιοπρεπείς μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα και αποθεώνει τους εργαζόμενους - λάστιχο που με «ευελιξία»  
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υπηρετούν τις ανάγκες των εργοδοτών, σε μια αγορά  με εργασιακά χαρακτηριστικά χειρότερα ακόμη και από τον 

Μεσαίωνα. 

 Αρωγός στην μέχρι κεραίας εφαρμογή της πολιτικής αυτής μάλιστα, η εργοδοσία που αντιτάσσεται στην ιδέα και μόνο 

επανάκτησης των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων. 

Το Σάββατο η κυβέρνηση εγκαινιάζει την ΔΕΘ με την αγωνία να κερδίσει το χειροκρότημα του μεγάλου κεφαλαίου και 

να ανανεώσει για μια ακόμη θητεία την εύνοια του. 

Το Σάββατο, οι εργαζόμενοι κατεβαίνουμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης απέναντι σε κυβέρνηση και κεφάλαιο, και 

εγκαινιάζουμε, από την πόλη σύμβολο της εργατιάς, τον αγώνα για να πάρουμε πίσω αυτά που μας ανήκουν, να 

επανακτήσουμε τα δικαιώματα μας, την αξιοπρέπεια μας, τις ζωές μας. Δεν αναθέτουμε πλέον τις  λύσεις στις 

κυβερνήσεις, παίρνουμε τις τύχες μας στα χέρια μας.  

Διεκδικούμε δουλειά για όλους, με αξιοπρεπείς αμοιβές και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, άμεση επαναφορά του 

κατώτατου μισθού στα 751 Ευρώ, αποκατάσταση της ΕΓΣΣΕ και των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό 

του κατώτατου μισθού, υποχρεωτικές κλαδικές ΣΣΕ παντού, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, καμία περικοπή στις 

συντάξεις, ουσιαστική, φορολογική ελάφρυνση μισθωτών και συνταξιούχων, μέτρα ενίσχυσης και κοινωνικής 

προστασίας όλων των ανέργων, κατάργηση των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μέτρων, κανένας πλειστηριασμός 

λαϊκής κατοικίας, υπεράσπιση δημοσίου πλούτου και τερματισμό των ιδιωτικοποιήσεων. 
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