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Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ 
Τρία χρόνια μετά την παράδοση της οικονομίας και της κοινωνίας από την ελληνική 

κυβέρνηση στους δανειστές, βιώνουμε μια ολοκληρωτική 
και χωρίς προσχήματα επίθεση του διεθνούς και ντόπιου 
κεφαλαίου σε βάρος της χώρας και των εργαζομένων. 
Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που σε τόσο σύντομο 

χρόνο να έχει σχεδιασθεί και εκτελεσθεί η πιο ληστρική 
αναδιανομή του εισοδήματος και η πιο βάρβαρη επιδρομή 
στα δικαιώματα των εργαζομένων και των πολιτών.
Η χώρα και οι εργαζόμενοι έχουμε μπει για τα καλά 

σε συνθήκες ενός ταξικού πολέμου.
Ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές έδωσε ένα δυνατό χτύπημα στο κυρίαρχο πο-

λιτικό σύστημα και ένα δυνατό μήνυμα ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ κατά της οικονομικής και κοινωνικής 
εξόντωσης.
Η τρικομματική κυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ. που προέκυψε ξόδεψε γρήγορα όσα 

αποθέματα ανοχής, αναμονής και προσδοκιών είχε επιχειρήσει να δημιουργήσει. Εγκα-
τέλειψε σε χρόνο μηδέν κάθε συζήτηση για διαπραγμάτευση και απαγκίστρωση από το 
μνημόνιο. Αντίθετα επιταχύνει τις διαδικασίες για την λεηλασία της δημόσιας περιουσίας, 
των εισοδημάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων καταλύοντας ουσιαστικά και κάθε 
έννοια κοινωνίας και κοινωνικού κράτους. 
Η επιμονή στην ίδια αδιέξοδη μνημονιακή φιλε-

λεύθερη ρότα αποτελεί δόλια και συνειδητή επιλογή 
της συγκυβέρνησης και οι δήθεν διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των κομμάτων τους δεν συνιστούν τίποτε 
περισσότερο από ανεξάρτητους θεατρινισμούς για 
επικοινωνιακές ανάγκες.
Οι πολιτικές αυτές μας οδηγούν μέσα στο 2012 πιο κο-

ντά σε μισθούς Λετονίας και Εσθονίας και δημιουργούν συνθήκες απόλυτης φτωχοποίησης 
με 500.000 οικογένειες με μηδενικό εισόδημα. Ταυτόχρονα δε με τους επικοινωνιακούς 
θεατρινισμούς τους ανοίγουν τις πόρτες στον εκφασισμό της κοινωνίας, ιδιαίτερα των 
πολύ φτωχών και λαϊκών στρωμάτων.

Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΑΥΤΟΙ 
Οι εργαζόμενοι και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να γίνουμε «στο ίδιο 

έργο θεατές».
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας το τέλος.
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να οδηγηθούμε στην πλήρη εξαθλίωση και να αφεθούμε στην άτακτη 
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χρεοκοπία της χώρας, αποτέλεσμα προδιαγραμμένο στο οποίο μας οδηγούν.
Η διαμόρφωση ενός νέου κοινωνικού μετώπου και ενός νέου 

ταξικού αγωνιστικού ρεύματος θα πρέπει να αποτελεί άμεσα 
στόχο ικανό να διαμορφώσει όρους και προϋποθέσεις για μια 
απροσπέλαστη κοινωνική άμυνα.
Το δημόσιο και ειδικότερα ο κλάδος μας έχουν θιγεί βαρύτατα 

από τα μέτρα που έχουν πάρει. 
Οι απώλειες στα εισοδήματα των συναδέλφων φθάνουν ακόμη 

και το 50%, ενώ οι συνθήκες εργασίας επιδεινώνονται μέρα με 
τη μέρα. Απαιτούν περισσότερη δουλειά με λιγότερες αμοιβές. ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ.
Στις 27 του Σεπτέμβρη ορίστηκαν οι εκλογές του Συλλόγου της Αθήνας για την ανάδειξη 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέρασαν πάνω από τρία χρόνια και μέσα σε αυτά πέρασε και όλη η μέχρι τώρα λαίλαπα 

των μέτρων. 

Η αντιμετώπιση και η αντίδραση από την προηγούμενη ηγεσία του συλλόγου ήταν 
νωθρή, αδύναμη και ουσιαστικά ανύπαρκτη. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Ο κυβερνητι-
σμός, η ρουσφετολογία και η λογική του «φροντίζουμε για όσους μας ψηφίζουν» 
δεν είναι δυνατόν να αντιταχθούν σ’ αυτά που έρχονται - όπως απολύσεις, εξαήμερη 
εργασία, φόρτος εργασίας, επιμήκυνση ωραρίου, περαιτέρω μειώσεις μισθών κ.ά.

Με τον ΑΓΩΝΑ μας, θα στείλουμε όλους αυτούς, που υπονομεύουν το μέλλον το 
δικό μας και των ΠΑΙΔΙΩΝ μας στην πολιτική ΕΦΕΔΡΕΙΑ.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ 
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Επιμένουμε , 
         Εμμένουμε 
                και Διεκδικούμε

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ανθρώπινες με πρόσληψη 
προσωπικού που θα καλύπτει όλες τις οργανικές θέσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ που θα επαναφέρει το 
βιοτικό μας επίπεδο στα προ μνημονίου επίπεδα.
ΘΕΣΜΙΚΑ. Ανεξαρτησία στη Γραμματεία των Δικαστηρίων.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ.• 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ• 
ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ Η ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΕΥΤΑ• 


