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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σύσσωμη η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διαλαλούν το τέλος των μνημονίων, της λιτότητας και την
αρχή μιας μεταμνημονιακής Ελλάδας. Σπεύδουν να μιλήσουν για την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια τον
Αύγουστο, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μιλάνε για μια συντονισμένη προσπάθεια συνέχισης και αναβάθμισης
της βάναυσης πολιτικής του κεφαλαίου και της ΕΕ. Η πραγματικότητα όμως όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος
της εργασίας είναι ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική πλευρά είναι εν μέσω «διαπραγμάτευσης» με το ΔΝΤ και την ΕΕ
για το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης το καλοκαίρι. Μια διαπραγμάτευση που έχει στο επίκεντρο την εφαρμογή όλων
των προαπαιτούμενων μνημονιακών μέτρων και την αντιμετώπιση του χρέους με τέτοιο τρόπο, ώστε στο όνομα της
επιμήκυνσης της περιόδου αποπληρωμής και της βιωσιμότητάς του, να λειτουργεί σε βάθος χρόνου σαν τη θηλιά
που θα επιβάλλει νέα μέτρα και συνέχιση της λιτότητας. Αυτό που εντέλει σχεδιάζεται να συμφωνηθεί από
κυβέρνηση και δανειστές θα είναι η μονιμοποίηση της φτωχοποίησης και της εξαθλίωσης για τα εκμεταλλευόμενα
εργατικά και λαϊκά στρώματα, η ολοκλήρωση του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας τους ενώ για την νεολαία
μετά την «τελική έξοδο από τα μνημόνια» η μετανάστευση θα συνεχίζει να φαντάζει ως η μοναδική διέξοδος για
μια αξιοβίωτη ζωή.
Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον νέο γύρο όξυνσης της επίθεσης, ο κόσμος της εργασίας αλλά και συνολικά το
εργατικό κίνημα πρέπει να αντιπαλέψει στην πράξη τα παραμύθια της κυβέρνησης και να μην επιτρέψει το
ιδεολόγημα της επιστροφής στην ομαλότητα να επικρατήσει στη συνείδηση του λαού. Σε αυτή τη μάχη δεν έχουμε
απέναντι μας μόνο την κυβέρνηση, την ΕΕ και το ΔΝΤ αλλά και την γραφειοκρατία του αστικοποιημένου
κυβερνητικού συνδικαλισμού (και εργοδοτικού και με την βούλα πλέον) των ΓΣΣΕ-ΑΔΕΔΥ, που μαζί με τις
παρατάξεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του υπόλοιπου αστικού πολιτικού προσωπικού, από κοινού με
τους «κοινωνικούς εταίρους», με εργοδοτικούς και διαταξικούς «επιστημονικούς φορείς», συγκρότησαν την
«Κοινωνική Συμμαχία» και όρισαν την 30η Μάη ως «πανεθνική ημέρα δράσης δίνοντας της «απεργιακό»
χαρακτήρα. Η συγκρότηση ενός τέτοιου πολιτικού – κοινωνικού μπλοκ με αντιδραστικό προσανατολισμό και
περιεχόμενο αποτελεί μια πρωτοφανή αντεργατική ενέργεια, εξαιρετικά επικίνδυνη για το παρόν και το μέλλον
του εργατικού κινήματος. Αναιρεί τη βασική ουσία ύπαρξης των συνδικάτων που είναι η οργάνωση των
εργαζομένων στη βάση της υλικής πραγματικότητας και της ταξικής τους θέσης με βάση την ταξική/κοινωνική τους
ιδιότητα και με στόχο την υπεράσπιση των ταξικών τους συμφερόντων, αφού παραπέμπει σαφέστατα σε
συγκεκριμένες πολιτικές σκοπιμότητες και, το κυριότερο, εκφράζει ταξικά συμφέροντα αλλότρια και
ανταγωνιστικά με εκείνα των εργαζομένων.
Τι είναι όμως η 30η Μάη; Δεν είναι απλά άλλη μια «τουφεκιά στον αέρα» των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, δεν είναι
μια απεργία για την τιμή των όπλων, ούτε είναι απλά ένας ελεγχόμενος τρόπος εκτόνωσης της λαϊκής
δυσαρέσκειας. Είναι μια ποιοτική αντιδραστική τομή που στοχεύει μακριά μεν, αλλά δεν έρχεται να πέσει και σαν
κεραυνός εν αιθρία. Αυτό το αντιδραστικό κοινωνικό μπλοκ που έχει δημιουργηθεί έκανε την εμφάνιση στις 12
Γενάρη, όπου και αρνήθηκε να καλύψει την απεργία, και επιδιώκει την αλλαγή συνολικά των όρων διεκδίκησης
και αγώνα των εργαζομένων. Όπως τονίζεται από τους διοργανωτές λοιπόν η 30η Μάη είναι «μια πολύχρωμη
διαμαρτυρία με σκοπό την παλινόρθωση της ελληνικής κοινωνίας». Μια μέρα «εθνικής δράσης». Θεωρούν
«θύματα» της μνημονιακής λαίλαπας τις «πιο υγιείς, παραγωγικές δυνάμεις του τόπου» (!), ενώ αντιπαλεύουν όχι
τις πολιτικές των δανειστών, αλλά τον «λαϊκισμό» και την «πόλωση» και θέτουν στην «πρώτη γραμμή» την

«παραγωγική ανασυγκρότηση» και την «ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας», με «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο»!
Είναι μια «απεργία» με αιτήματα πλήρως προσαρμοσμένα στα ματωμένα πλεονάσματα, στην «ανάπτυξη» της
επιχειρηματικότητας και του κεφαλαίου, στο δημοσιονομικό σφαγείο και τη χρεομηχανή της ΕΕ και του ΔΝΤ.
Είναι μια «απεργία» με διαταξικά αιτήματα, χωρίς καμία πραγματική εργατική διεκδίκηση που πέραν όλων των
άλλων έχει σαφή στόχο την κατάργηση κάθε αυτοτέλειας του εργατικού κινήματος και ενσωμάτωση των αγώνων
του και των διεκδικήσεών του στην «εθνική προσπάθεια». Είναι μια «απεργία» που με θράσος μας καλούν να
κάνουμε μαζί με τους εργοδοτικούς φορείς των μεγαλοεμπόρων και των επιχειρηματιών, και τους επιστημονικούς
φορείς που δεν χάνουν ευκαιρία να υπηρετούν το καθεστώς και να στηρίζουν τις προσπάθειες για «εθνική
παραγωγική ανασυγκρότηση» και «ισχυρή Ελλάδα»! Μας καλούν ξεδιάντροπα να παλέψουμε από κοινού με τα
αφεντικά μας για τα κέρδη τους!
Από τη μεριά μας όχι μόνο δεν συναινούμε σε αυτή τη «κοινωνική συμμαχία» αλλά θα παλέψουμε με όλες μας τις
δυνάμεις για την καταδίκη της στις συνειδήσεις των εργαζομένων και του λαού. Συμβάλλουμε σε ένα διαφορετικό
αγωνιστικό σχέδιο με επίκεντρο τα συμφέροντα των εργαζομένων ενάντια στην 4η αξιολόγηση, την ΕΕ, το ΔΝΤ και
το κεφάλαιο. Επιλέγουμε τον δρόμο της ανεξάρτητης ταξικής πάλης, με συνδικάτα και απεργίες στα χέρια των
εργαζόμενων. Δεν θα θυσιάσουμε τα δικαιώματά μας, τον κλεμμένο μας πλούτο, τους αγώνες μας για μια καλύτερη
ζωή στον βωμό καμιάς εθνικής προσπάθειας για να προφυλαχτούν τα κέρδη του κεφαλαίου.
Στις 30 Μάη καλούμε τον κλάδο να καταδικάσει την επιχείρηση της κυβέρνησης και όλου του αστικού μπλοκ να
περάσουν «χωρίς να ανοίξει μύτη» το νέο ψευτο-αφήγημα του τέλους των μνημονίων και της επιστροφής στην
κανονικότητα της μόνιμης εξαθλίωσής μας στα πλαίσια του δόγματος ΤΙΝΑ.
Στις 30 Μάη καλούμε τον κλάδο να καταγγείλει τις ξεπουλημένες ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, που φτάνοντας στο
ανώτατο στάδιο του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν το κατακτημένο
με αίμα και θυσίες ιερό δικαίωμά μας της απεργίας ως εργαλείο για την βρώμικη «κοινωνική συμμαχία» τους με
το κεφάλαιο και τα τσιράκια του.
Στις 30 Μάη καλούμε τους συναδέλφους να βγούμε στον δρόμο μαζί με τα υπόλοιπα εργατικά σωματεία, σε έναν
ανεξάρτητο ταξικό συντονισμό, κόντρα στα σχέδια κεφαλαίου-κυβέρνησης-ΕΕ-ξεπουλημένων ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Για
να τους χαλάσουμε την φιέστα της «εθνικής ημέρας δράσης». Για να ακυρώσουμε στην πράξη και «εν τη γενέσει
της» την αντίληψη που θέλουνε να εμπεδώσουνε, ότι εργαζόμενοι και αφεντικά έχουμε κοινά συμφέροντα. Για να
διαλύσουμε την «κοινωνική συμμαχία». Για να δείξουμε στην εργαζόμενη πλειοψηφία έναν άλλο δρόμο. Τον
δρόμο της ανεξάρτητης ταξικής πάλης, με συνδικάτα και απεργίες στα χέρια των εργαζόμενων.
- Συμμετέχουμε στις αγωνιστικές ταξικές κινητοποιήσεις ενάντια στην «κοινωνική συμμαχία» της ΓΣΕΕ:




Καλούμε την Δευτέρα 21 Μάη στην διαδήλωση διαμαρτυρίας που καλεί η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων
Σωματείων για συντονισμό, στο Μέγαρο Μουσικής, ενάντια στην φιέστα της ΓΣΕΕ για τα 100 της χρόνια.
Προσυγκέντρωση Πλ. Ελευθερίας 6μμ.
Η 30η Μάη θα μας βρει στο δρόμο ενάντια στην «πανεθνική ημέρα δράσης», ενάντια σε κεφάλαιο - ΕΕ κυβέρνηση- υποταγμένο συνδικαλισμό και στην «κοινωνική τους συμμαχία». Καλούμε σε συγκέντρωση
έξω από την ΓΣΕΕ (στις 10.30πμ) και σε πορεία στο ΣΕΒ και στη Βουλή. Με τα εργατικά συμφέροντα
μπροστά, χαλάμε τις φιέστες και τα αντεργατικά τους σχέδια.

- Οργανώνουμε από κοινού με τα πρωτοβάθμια σωματεία, απεργία για τον Ιούνιο πριν την συνάντηση του
eurogroup για την 4η αξιολόγηση.
Αγωνιζόμαστε για ΣΣΕ των σύγχρονων αναγκών μας, ενάντια στην κατάργηση του επίδοματος ανεργίας της
θερινής περιόδου, αγωνιζόμαστε για τη μαζικοποίηση του ΣΕΦΚ που θα συντρίψει την εργοδοτική αυθαιρεσία και
ασυδοσία.

