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ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και οι νέοι που συγκεντρωθήκαµε
σήµερα στην Πλατεία Κλαυθµώνος, αντιδρώντας στο Σύµφωνο
Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. και στην πολιτική της Κυβέρνησης,
καταδικάζουµε το νέο βρώµικο πόλεµο που γίνεται σε βάρος της Λιβύης.
Ο πόλεµος αυτός όπως και οι προηγούµενοι πόλεµοι σε βάρος της
Γιουγκοσλαβίας, του ΙΡΑΚ, του Αφγανιστάν, δεν γίνεται για
ανθρωπιστικούς λόγους αλλά για τα πετρέλαια και τα κέρδη των
οικονοµικά ισχυρών.
Το Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας ή Σύµφωνο για το ΕΥΡΩ που
αποφάσισε η Ε.Ε. και θα επικυρώσει στη Σύνοδο Κορυφής, προωθείται
για να διασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρήσεων και των τραπεζιτών
και αποτελεί νέα επίθεση σε βάρος των εργαζοµένων και των λαών της
Ευρώπης. Το «ελληνικό» µνηµόνιο υποβάθµισης – υποτίµησης του
βιοτικού επιπέδου, ακραίας ανατροπής εργασιακών, ασφαλιστικών,
κοινωνικών δικαιωµάτων, επιχειρείται να αποτελέσει το υπόβαθρο του
Συµφώνου Ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Αποκρύπτεται η
κοινωνική καταστροφή, η αποδιάρθρωση των παραγωγικών
δυνατοτήτων, η υπονόµευση των αναπτυξιακών πολιτικών και
προοπτικών που προκαλείται.
Τα µέτρα που προωθούνται µε το Σύµφωνο της Ανταγωνιστικότητας
όπως η συγκράτηση των µισθών και η σύνδεσή τους µε την
παραγωγικότητα και µάλιστα η σύγκρισή τους µε το κόστος άλλων
κρατών - µελών, η σύνδεση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης µε το
προσδόκιµο ζωής, οι µεταρρυθµίσεις στην απασχόληση για ευελιξία µε
ασφάλεια στοχεύουν να καταργήσουν κάθε εργασιακό, κοινωνικό και
συλλογικό δικαίωµα σε επίπεδο Ευρώπης και να διαµορφώσουν για τους
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εργαζόµενους
καταστάσεις.

και

τις

κοινωνίες

της

Ευρώπης

τριτοκοσµικές

Η απαίτηση του Συµφώνου για µείωση του χρέους στο 60% του
ΑΕΠ, για τη χώρα µας, το χρέος της οποίας προβλέπεται να φτάσει
το 160% του ΑΕΠ και προϋποθέτει πλεονάσµατα πάνω από 6% το
χρόνο για να µειώνεται κατά 1/20 το χρέος, είναι εκ των πραγµάτων
ανέφικτη, µηδενισµό της λαϊκής κατανάλωσης, ελαχιστοποίηση των
κοινωνικών επιδοµάτων, των κοινωνικών παροχών και των
κοινωνικών πολιτικών.
Οι εργαζόµενοι της χώρας µας στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης
µνηµονιακής πολιτικής, δεχόµαστε την πιο ακραία επίθεση σε βάρος των
δικαιωµάτων και της ζωής µας. Μειώθηκαν και µειώνονται οι µισθοί και
οι συντάξεις, καταργήθηκαν και καταργούνται ασφαλιστικά δικαιώµατα.
∆ιαλύονται και ιδιωτικοποιούνται οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και οι
∆ηµόσιες Υπηρεσίες, καταργούνται οι Συλλογικές Συµβάσεις.
Η ύφεση, η αύξηση της ανεργίας, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις,
το κλείσιµο των καταστηµάτων, η υποβάθµιση των κοινωνικών
δικαιωµάτων, η αύξηση της φτώχειας και της εξαθλίωσης, είναι το
αποτέλεσµα των αδιεξόδων νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Η πολιτική που ακολουθείται είναι κοινωνικά άδικη για τους
εργαζόµενους και την κοινωνία και αδιέξοδη για την οικονοµία και την
προοπτική της χώρας. Τα µνηµόνια διαδέχονται το ένα το άλλο µε
βασικό πάντα στόχο την κατάργηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
και της κοινωνίας, την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας, τη διεύρυνση
της κρίσης, της ύφεσης και της ανεργίας.
Μέσα από το 4ο µνηµόνιο νέα επίθεση προετοιµάζεται σε βάρος µας.
Νέα µείωση εισοδηµάτων, περιορισµός κοινωνικών δικαιωµάτων,
συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων και νοσοκοµείων, ξεπούληµα
της δηµόσιας περιουσίας, νέα φορολογικά βάρη.
Το οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα, οι εργαζόµενοι, οι
συνταξιούχοι, οι άνεργοι της χώρας µας δίνουν µάχες όχι µόνο για την
απόκρουση των σκληρών Νεοφιλελεύθερων πολιτικών, αλλά και για την
προώθηση
και εφαρµογή ενός τελείως διαφορετικού µίγµατος
οικονοµικής πολιτικής που θα εξασφαλίζει και θα διευρύνει τα
εργασιακά, οικονοµικά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώµατα των
εργαζοµένων, καθώς και την έξοδο της χώρας από την ύφεση, την κρίση
και τις «δαγκάνες» των τοκογλύφων δανειστών.
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ - ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
• Απορρίπτουµε το Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας και τα µνηµόνια
της Κυβέρνησης µε την Τρόικα.
• Αποδέσµευση της χώρας από τις µονεταριστικές και περιοριστικές
πολιτικές των Βρυξελλών, που ενδιαφέρονται µόνο για τα
συµφέροντα των οικονοµικά ισχυρών και όχι των λαών και των
πολιτών.
• ∆ιεκδικούµε την επαναδιαπραγµάτευση του χρέους της χώρας µας
µε στόχο τη διαγραφή του απεχθούς και τοκογλυφικού µέρους του
χρέους.
• ∆ιεκδικούµε επαναφορά και διεύρυνση των µισθολογικών,
εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωµάτων µας.
• Απαιτούµε µια άλλη πολιτική που θα ενισχύει τα εισοδήµατα, θα
ενισχύει την απασχόληση, θα προστατεύει και θα αναβαθµίζει τα
δηµόσια κοινωνικά αγαθά, τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τις
∆ΕΚΟ, τις συλλογικές συµβάσεις.
• Θεωρούµε
ότι
σε
κάθε
περίπτωση
το
Σύµφωνο
Ανταγωνιστικότητας είναι θέµα µείζονος σηµασίας για τους
εργαζόµενους και τους λαούς της Ευρώπης και θα πρέπει µετά από
ενηµέρωση να τεθεί στην κρίση των λαών µέσα από
δηµοψηφίσµατα.
• Οι εργαζόµενοι της χώρας µας απαιτούµε να σταµατήσει ο
βρώµικος πόλεµος σε βάρος της Λιβύης και να σταµατήσει κάθε
εµπλοκή της χώρας µας.-
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