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ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ 

Οι  Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις  χαιρετίζουν τους χιλιάδες εργαζόμενους, 

νέους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολουμένους που πήραν μέρος στις απεργίες και στις 

κινητοποιήσεις του τριημέρου 6, 7,8 Μάη ενάντια στην ψήφιση του αντιασφαλιστικού 

νόμου , την φορολεηλασία και το 4ο μνημόνιο της άθλιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και 

των ευρωενωσιακών συμμάχων της(ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ,ΧΡΥΣΗ 

ΑΥΓΗ ). 

Η κυβέρνηση υπηρετώντας τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου για μια ακόμη 

φορά αντιμετώπισε τον εργαζόμενο λαό ως εχθρό και χρησιμοποίησε όλο το 

κατασταλτικό οπλοστάσιο του κράτους έκτακτης ανάγκης. 

 Με συλλήψεις, προσαγωγές, χημικά,  τραυματισμούς διαδηλωτών και κροτίδες κρότου 

λάμψης προσπάθησε να  διαλύσει την μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα και 

ταυτόχρονα να στείλει το μήνυμα ότι και αυτή στην προμετωπίδα της αντιλαϊκής της 

πολιτικής θα έχει την βία και την καταστολή  του εργατικού- λαϊκού κινήματος.  

Οι διαδηλωτές απάντησαν στην κυβερνητική βία με ανασύνταξη και έκ νέου παρουσία 

τους μπροστά στο Σύνταγμα.     

 Οι εργαζόμενοι τάχθηκαν συνολικά κατά των αντιλαϊκών πολιτικών των  μνημονίων 

της ΕΕ και του ΔΝΤ, χωρίς να μπορέσουν σε αυτή τη φάση να αποτρέψουν την 

κατάργηση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και την δρομολόγηση του 4ου 

μνημονίου.  

Τεράστιες  ευθύνες για αυτήν την εξέλιξη έχουν οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες (ΔΑΚΕ, 

ΠΑΣΚ, ΠΑΜΕ, ΜΕΤΑ και οι μικρότεροι συνοδοιπόροι τους) σε ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ – ΔΟΕ-

ΟΛΜΕ  αφού για 8 ολόκληρους μήνες, ακολούθησαν την τακτική της διαμαρτυρίας για 

την τιμή των όπλων με τη μορφή της μιας 24ωρης απεργίας το μήνα, χωρίς απεργιακή 
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και αγωνιστική κλιμάκωση, χωρίς καμιά διάθεση για την οργάνωση ενός κινήματος που 

θα διεκδικεί τη ρήξη, τη σύγκρουση και την ανατροπή αυτών των πολιτικών. 

 Ιδιαίτερα μετά την απεργία στις 4 Φλεβάρη επέλεξαν το δρόμο  της αναμονής και της 

υποταγής στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς  με αποτέλεσμα και η 48 ωρη απεργία  

που διακήρυτταν να γίνει… 24ωρη για την τιμή των όπλων. Αναμενόμενο το 

αποτέλεσμα  αφού τελικά υποτάσσονται στην  αστική πολιτική στρατηγική γραμμή  «με 

κάθε θυσία παραμονή στην ΕΕ και στο ευρώ» ή παραπέμπουν το θέμα στις καλένδες. 

Αφού αφήνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο αντίπαλο στρατόπεδο. 

Ιδιαίτερα το αμέσως επόμενο διάστημα, όπου αναμένονται και νέα μνημονιακά 

αντιλαϊκά μέτρα οι Παρεμβάσεις ΠΕ ΔΕ  θα πρωτοστατήσουν στην πάλη των 

εργαζόμενων  για την ανατροπή των μνημονίων και των  αντιλαϊκών πολιτικών 

κυβέρνησης ΕΕ ΔΝΤ .  

 Οι Παρεμβάσεις ΠΕ ΔΕ θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για την υπεράσπιση και 

διεύρυνση  του δημόσιου δωρεάν σχολείου και των εργασιακών δικαιωμάτων των 

εκπαιδευτικών. Θα παλέψουν για την πραγματοποίηση μόνιμων μαζικών διορισμών , 

να μη χάσει ούτε ένας εκπαιδευτικός τη δουλειά του, να μονιμοποιηθούν  τώρα όλοι οι 

αναπληρωτές , να μην κλείσει κανένα νηπιαγωγείο και σχολείο. 

Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να συγκροτήσουμε ένα πλατύ, ενωτικό, 

εργατικό, κοινωνικοπολιτικό και αγωνιστικό μέτωπο με ξεκάθαρους στόχους και 

πρόγραμμα ανατροπής, που θα απαιτεί την κατάργηση όλων των μνημονίων, 

δανειακής σύμβασης και εφαρμοστικών νόμων, θα αρνείται το μονόδρομο της 

πολιτικής που επιβάλλουν η Ε.Ε., το ΔΝΤ και οι ντόπιοι πολιτικοί εκπρόσωποι του 

κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού, θα οργανώνει τον διεθνιστικό αγώνα για τη ρήξη 

και έξοδο από την Ε.Ε. και το ευρώ, θα διεκδικεί ξανά το χαμένο πλούτο, θα αρνείται το 

χρέος, θα απαιτεί τη διαγραφή του και θα επιβάλει την παύση πληρωμής του. 

Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν υποχωρούμε, δε συμβιβαζόμαστε δεν υποτασσόμαστε. 


