
Συνάδελφοι,

Ενάμιση χρόνο μετά την εκλογή της συ-
γκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το επικοινωνιακό 
αφήγημα του δήθεν «έντιμου συμβιβασμού» 
δεν οδηγεί για μια ακόμη φορά σε καμιά δι-
έξοδο, δεν αναπτερώνει καμία ελπίδα, αντίθε-
τα, παγιώνει την απογοήτευση και την απελπι-
σία μπροστά στα οικονομικά, πολιτικά αδιέξοδα 
της σκληρής πολιτικής των μνημονίων που κα-
ταδυναστεύουν τους πολίτες.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων με 
αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
ταυτίζονται για μια ακόμη φορά με τον «κεφα-
λικό φόρο» του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θυμίζοντας σε όλους 
κάθε προεκλογική δέσμευση που δόθηκε και 
δεν τηρήθηκε.

Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. έμεινε στα χαρτιά και η συγκυβέρ-
νηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. συνεχίζει σήμερα την 
ανέλεγκτη φοροεπιδρομή, τη στιγμή που η 
ανεργία καλπάζει, ενώ ακόμη και όσοι «εργά-
ζονται» προσφέρουν «μαύρη» και αδήλωτη ερ-
γασία συνεισφέροντας εξ ανάγκης στον εργασι-
ακό μεσαίωνα όπου ο όρος «εργασιακή σχέση» 
στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.

Η εκχώρηση των υπηρεσιών πάσης φύ-
σης του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης σε μικρούς ή μεγάλους εργολάβους εί-
ναι φαινόμενο καθημερινό μπροστά στον οικο-
νομικό στραγγαλισμό που έχει παραλύσει κάθε 
υπηρεσία κυρίως κοινωνικής προσφοράς της 
Δημόσιας Διοίκησης.

Την στιγμή που και το τελευταίο αποκού-
μπι του πολίτη αυτής της χώρας… «το κερα-
μίδι» μετά την παράδοση των κόκκινων δανεί-
ων στα funds είναι υπό «κατάσχεση» !!! Οι ερ-
γαζόμενοι δεν  πρέπει να έχουμε αυταπάτες!!!

Δεν πρέπει να μας οδηγήσουν ξανά, υπο-
σχόμενοι δήθεν ένα καλύτερο αύριο στην 
πόρτα κανενός κόμματος, κανενός πολιτικού. 
Η λύση και η διέξοδος μπορεί να βρεθεί μόνο 
μέσα από την μαζική κινητοποίηση όλων των 
θιγόμενων κοινωνικών ομάδων. Δύναμη και 
ορμή που θα τους αναγκάσει, διαλύοντας κάθε 
τακτική φόβου και τρομοκρατίας, να βρουν τις 
λύσεις και τις διεξόδους. Μόνο όταν δεχθούν 
την αφόρητη πίεση της μαζικής και δυναμικής 
αντίδρασης των εργαζομένων μόνο τότε θα δώ-
σουν διεξόδους και λύσεις!!!

Η νέα αξιολόγηση για την εφαρμογή των 
προαπαιτούμενων του φθινοπώρου έχει στο 
επίκεντρο την περαιτέρω ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων προωθώντας την εκ πε-
ριτροπής εργασία, την σταδιακή κατάργηση της 
σταθερής εργασίας στο Δημόσιο. Ταυτόχρονα, 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
στη Δ.Ε.Θ.
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στοχεύουν στην διάλυση κάθε οργανωμένης 
μορφής αντίδρασης περιορίζοντας τα συνδικα-
λιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, «καταργώ-
ντας» εμμέσως το δικαίωμα της απεργίας και 
επαναφέροντας τον θεσμό του «lock out», όπλο 
στην φαρέτρα των εργοδοτών.  

Τα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμ-
φέροντα, ιδιαίτερα στην διαχείριση των απορ-
ριμμάτων καραδοκούν, με αποτέλεσμα εκμε-
ταλλευόμενοι και την ανοχή-αδράνεια της τε-
λευταίας συγκυβέρνησης, να ιδιωτικοποιεί-
ται η αποκομιδή σε αρκετούς Δήμους της χώ-
ρας με άλλοθι την έλλειψη προσωπικού. Καμιά 
λύση και διέξοδος δεν θα δοθεί μέσα από Μνη-
μόνια!!!

Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κί-
νημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στο 
Δημόσιο γενικότερα, κάτω από τις νέες πολιτι-
κές συνθήκες που διαμορφώθηκαν υπό το πρί-
σμα και της νέας διάψευσης των προεκλογικών 
προσδοκιών, μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει 
και να ασκήσει το δικό του ανεξάρτητο, αγωνι-
στικό του ρόλο. 

Εμμένοντας αγωνιστικά στις διαχρονικές 
μας θέσεις για το Δημόσιο και Κοινωνικό χα-
ρακτήρα της Διαχείρισης των απορριμμάτων, 
μακριά από τα εργολαβικά συμφέροντα προς 
όφελος των Δήμων και των Δημοτών.

Διεκδικώντας προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού ιδιαίτερα στις υπηρεσίες κοινωνικής 
ανταπόδοσης.

Διεκδικώντας να μπει τέλος στην οικονο-
μική αφαίμαξη, με τις συνεχείς μειώσεις μι-
σθών και συντάξεων με σταδιακή επαναφορά 
τους στα επίπεδα προ μνημονίων. 

Συγκροτώντας ενιαίο μέτωπο ενάντια στις 
ιδιωτικοποιήσεις, στο ξεπούλημα της Δημόσι-
ας περιουσίας, στις νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές που επιβάλλουν τα μνημόνια που μόνο στό-
χο έχουν την αποπληρωμή του δυσθεώρητου 
χρέους που αποτελεί θηλιά στο λαιμό του Ελλη-
νικού λαού!!!

Απέναντι σε μια συμφωνία με αρνητικά 
κοινωνικό πρόσημο, οφείλουμε και θα στα-
θούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ενωτικά, αποφασιστικά, 
αγωνιστικά όρθιοι.  

Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Πανελλαδικό Συλλα-
λητήριο στη Θεσσαλονίκη (Άγαλμα Βενιζέλου), 
το ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, στις 6.00 
το απόγευμα, θα σηματοδοτήσει την συνέχιση 
του επίπονου και διαρκή αγώνα των εργαζομέ-
νων για την τελική ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ-
ΡΗΞΗ με τις ακραίες νεοφιλελεύθερες και βάρ-
βαρες πολιτικές των Μνημονίων και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.
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