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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Θέμα: Συμμετοχή του Συλλόγου στην «Κίνηση για τη Διαγραφή του Χρέους Τώρα»,

Συγκέντρωση – πορεία, στις 11 Μαΐου, στις 6:00 μ.μ., στα Προπύλαια
Συνάδελφοι - συναδέλφισσες
Ως εργαζόμενοι βιώσαμε πολύ καλά στις πλάτες μας τις βάρβαρες αντεργατικές
πολιτικές στο όνομα του «δημόσιου χρέους» της χώρας. Με απαίτηση των περίφημων
δανειστών για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και με αποφάσεις των προηγούμενων
κυβερνήσεων είδαμε να καταργούνται κατακτήσεις ενός αιώνα, να ισοπεδώνονται τα
εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Στο όνομα της αποπληρωμής του χρέους και της λήψης
νέων δανείων για την αποπληρωμή των προηγούμενων και την ενίσχυση των τραπεζών,
υπογράφτηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις η προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης της ΕΕ,
ΔΝΤ, ΕΚΤ, οι δανειακές συμβάσεις και όλα τα μνημόνια των προηγούμενων 5 χρόνων.
Ψηφίστηκαν 400 περίπου «εφαρμοστικοί» νόμοι που οδήγησαν σε εργατική γενοκτονία, με
την απώλεια του 30-40% του εισοδήματος των εργαζόμενων, με την εκτόξευση της
ανεργίας στο 1,5 εκατομμύριο, με απλήρωτους εργαζόμενους, με όλη σχεδόν την εργατική
νομοθεσία καταργημένη.
Το χρέος αυτό, στ’ όνομα του οποίου εφαρμόζεται η πιο σκληρή και βάρβαρη αντιλαϊκή
πολιτική, ούτε το δημιουργήσαμε ούτε το αναγνωρίζουμε. Η εργατική τάξη, τα φτωχά
λαϊκά στρώματα, οι νέοι έχουν πληρώσει ακριβά το χρέος. Πληρώσαμε το χρέος 2 και 3
φορές, ώρα να πληρώσουν οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι πολυεθνικές.
Χρέος και μνημόνια -όπως και αν αυτά ονομάζονται και όποια μορφή και να παίρνουνπάνε μαζί. Η αναγνώριση του χρέους και της υποχρέωσης αποπληρωμής του στους
τοκογλύφους της ΕΚΤ, του ΔΝΤ και της Ε.Ε., στις τράπεζες και τα κάθε λογής ιδιωτικά
τοκογλυφικά «ιδρύματα» σημαίνει νέα αντεργατικά μέτρα, νέες πολιτικές λιτότητας και
περικοπών, συνέχιση των «διαρθρωτικών» αλλαγών σε βάρος της εργαζόμενης κοινωνικής
πλειονότητας, σε όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και των εργοδοτών.
Το Χρέος είναι θηλιά που πνίγει τα εργατικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα
της λαϊκής πλειοψηφίας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο σήμερα το εργατικό και λαϊκό κίνημα
να παλέψει αποφασιστικά:
 Ούτε ευρώ για το χρέος. Να μην πληρωθεί άλλη «δόση» και τόκοι στους τοκογλύφους.
Παύση πληρωμών, μονομερής και πλήρη διαγραφή του χρέους.
 Καμία αποδοχή του ληστρικού χρέους και της ανάγκης μνημονίων με όποια μορφή
και όνομα κι αν παρουσιαστούν. Καμία συμφωνία και νέο πρόγραμμα με ΕΚΤ-ΔΝΤ-ΕΕ.
 Κατάργηση όλου του μνημονιακού πλαισίου, των δανειακών συμβάσεων και των
εφαρμοστικών τους νόμων, που επιβάλλουν την μνημονιακή αντιλαϊκή πολιτική.
 Νέος προϋπολογισμός κάλυψης των εργατικών και λαϊκών αναγκών τώρα.

 Άμεσα μέτρα ουσιαστικής βελτίωσης της ζωής των εργαζομένων. Αυξήσεις τώρα στους
μισθούς, με πρώτο μέτρο την άμεση άρση όλων των μειώσεων και περικοπών που
επιβλήθηκαν από το 2009 από τα μνημόνια.
 Κρατικοποίηση των τραπεζών που έχουν «διασωθεί» και πληρωθεί με δις από τα
λεφτά των εργαζομένων και του λαού.
Να παλέψουμε για τη διαγραφή του χρέους. Η βάση της δημιουργίας του βρίσκεται
στην απομύζηση των κρατικών ταμείων προς χάριν των κεφαλαιοκρατών. Ο λαός δεν
χρωστάει τίποτα, αντίθετα του χρωστάνε τη ζωή και τα δικαιώματά του.
Ο Σύλλογός μας συμμετέχει στην «Κίνηση για Διαγραφή του Χρέους» και στη
συγκέντρωση της 11ης του Μάη.
Καλούμε τη ΔΟΕ να συμμετάσχει στην «κίνηση για διαγραφή του χρέους» όπως
έχει κάνει η ΑΔΕΔΥ από τις 20 του Φλεβάρη.
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