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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παλλαϊκό Συλλαλητήριο Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016
Σύνταγμα, ώρα 7:00μμ
Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το δημοψήφισμα της 5ης
Ιουλίου, μια κορυφαία στιγμή των αγώνων ενάντια στις μνημονιακές
πολιτικές των Κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
σφραγίστηκε με τη σαρωτική νίκη του 61,3% υπέρ του ΟΧΙ ενάντια
στη συμφωνία με την Τρόικα.
Ούτε η λυσσαλέα τρομοκρατική καμπάνια όλων των κυρίαρχων
δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, ούτε οι απειλές
για Grexit, ούτε τα αφεντικά που απειλούσαν με απολύσεις, οι τραπεζίτες
που έκλεισαν τις τράπεζες, ούτε η υπονόμευση της Κυβέρνησης,
κατάφεραν να φοβίσουν και να πισωγυρίσουν τον κόσμο. Το
συγκλονιστικό ΟΧΙ των εργαζομένων, της νεολαίας και του λαού άνοιξε
ένα βαθύ ρήγμα, έγινε πηγή έμπνευσης και αλληλεγγύης σε όλο τον
πλανήτη. Έβαλε στο κέντρο της πολιτικής διαπάλης την ευρεία λαϊκή
απαίτηση για μια άλλη πολιτική με κέντρο τις εργατικές και λαϊκές
ανάγκες και δικαιώματα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μετέτρεψε το λαϊκό ΟΧΙ σε ένα
ταπεινωτικό ΝΑΙ σε όλα. Κόντρα στη θέληση της συντριπτικής
πλειοψηφίας υπέγραψε και ψήφισε μαζί με όλο το μνημονιακό μπλοκ το
τρίτο μνημόνιο και στη συνέχεια, ψήφισε τη διάλυση του ασφαλιστικού,
την ένταση της φορολεηλασίας, το υπερ-ταμείο ιδιωτικοποιήσεων και τον
αυτόματο μηχανισμό περικοπής κοινωνικών δαπανών, μισθών και
συντάξεων.
Μπροστά στη «δεύτερη αξιολόγηση» ακολουθεί ένα αντεργατικό
πακέτο μέτρων για τα εργασιακά ανάλογων και χειρότερων ρυθμίσεων με
το νόμο που έχει οδηγήσει στους δρόμους τους εργαζόμενους στη Γαλλία.
Ομαδικές απολύσεις, περιορισμός του απεργιακού δικαιώματος, λοκ άουτ
υπέρ της εργοδοσίας, κατάργηση 13ου και 14ου μισθού και στον ιδιωτικό
τομέα και άλλα παρόμοια μέτρα είναι στην ημερήσια διάταξη,
στοχεύοντας στο χτύπημα ακόμα και του δικαιώματος στον αγώνα.
Τα κυβερνητικά επιτελεία όχι μόνο προσπαθούν να πείσουν ότι δεν
υπάρχει εναλλακτική λύση πέρα από την εφαρμογή των μνημονίων, αλλά
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παρουσιάζουν το δικό τους success story «της δίκαιης ανάπτυξης».
Προσπαθούν να εξωραΐσουν την βαρβαρότητα των μνημονίων, και
προβάλλουν το «όραμα» μιας νέας καπιταλιστική ανάπτυξης, βασισμένης
στους μισθούς των 300 ευρώ, την γενικευμένη ελαστική εργασία, την
κατάργηση των κοινωνικών αγαθών, τον αυταρχισμό, την κοινωνική
ζούγκλα. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο!
Οι πρωταγωνιστές της μάχης του ΟΧΙ, η μόνη δύναμη που μπορεί να
κάνει τα παλιά και νέα μνημόνια κυβερνήσεων – κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ
να «μείνουν στα χαρτιά» είναι εδώ! Ενάντια στον εφησυχασμό, κόντρα
στην ηττοπάθεια τίποτα δεν τελείωσε, τίποτα δεν κρίθηκε. Από την υγεία
και την εκπαίδευση έως τα λιμάνια και τις συγκοινωνίες, από τους
αγρότες μέχρι την νεολαία, που την θέλουν το πρώτο πειραματόζωο της
εξαθλίωσης, όλα τα σκιρτήματα αντίστασης δείχνουν πως ένας νέος
γύρος, ακόμα πιο μεγάλης αναμέτρησης μπορεί να βάλει τη σφραγίδα των
εργαζομένων στις εξελίξεις.
Μοναδική διέξοδος αποτελεί η συγκρότηση ενός ευρύτερου
εργατικού και κοινωνικού μετώπου, με όλα τα πληττόμενα από τα
μνημόνια κοινωνικά στρώματα, για τη σύγκρουση με τους δανειστές και
τους εκπροσώπους τους σε ΕΕ και ΔΝΤ και την ανατροπή των
μνημονιακών πολιτικών και όλων όσοι τις υπηρετούν και τις υλοποιούν.
Στην επέτειο του δημοψηφίσματος θα είμαστε ξανά στο Σύνταγμα
για να δείξουμε ότι η δύναμη των εργαζομένων δεν ανακόπηκε.
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εργαζόμενους στο Δημόσιο και όλους τους πολίτες της Αθήνας στο
Παλλαϊκό Συλλαλητήριο την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 7:00μμ,
στην Πλατεία Συντάγματος.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

