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Λόγω της 24ωρης απεργίας ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Κάλεσμα συμμετοχής στην μεθαυριανή απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ,
απηύθυναν σήμερα ο πρόεδρος του Ε.Κ.Ι, Νίκος Φασούλης και αυτός του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ
Ιωαννίνων, Χρήστος Γρίβας.

Στα Γιάννινα η πορεία θα ξεκινήσει στις 10.30 από τα γραφεία του Ε.Κ.Ι.

Όπως τόνισε ο κ. Φασούλης οι νέες Κυβερνητικές παρεμβάσεις στα εργασιακά, οι
διαθεσιμότητες, η κινητικότητα και εν τέλει οι απολύσεις, η ανεργία που έχει λάβει
εφιαλτικές διαστάσεις, τα νέα χαράτσια που προωθούνται με το νέο φορολογικό, τα
συνεχιζόμενα λουκέτα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ο νέος μηχανισμός
υπονόμευσης της συλλογικής διαπραγμάτευσης κι όλα όσα έχουν οδηγήσει τους
εργαζόμενους στην εξαθλίωση και έχουν στερήσει βασικά δημοκρατικά δικαιώματά τους,
δεν μπορούν και δεν πρέπει να μένουν αναπάντητα.
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«Ας καταλάβουν επιτέλους Κυβέρνηση και Τρόικα ότι έχουν απέναντί τους ολόκληρη την
κοινωνία.

Όλη η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, οι φτωχοί, μικρομεσαίοι αγροκτηνοτρόφοι
πρέπει να δώσουμε την απάντηση τώρα.

Οι εργαζόμενοι μπορεί να μην έχουν πλέον κανένα περιθώριο οικονομικής αντοχής, έχουν
όμως και θα το αποδείξουν, τη δύναμη να ακυρώσουν αυτές τις απαράδεκτες και
αντεργατικές πολιτικές. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί όσο εκείνοι που
αποφασίζουν, επιμένουν να οδηγούν το λαό στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.

Το τώρα δεν μετριέται, μόνο βιώνεται , κύριοι της Κυβέρνησης και της Τρόικα», είπε ο κ
Φασούλης.

Από την πλευρά του ο Χρήστος Γρίβας τόνισε :«Η κυβέρνηση με τις πρόσφατες επιλογές
της οδηγεί στη διαθεσιμότητα χιλιάδες επιπλέον εργαζόμενους, ετοιμάζει μέσω της
«αξιολόγησης» μια δεξαμενή δεκάδων χιλιάδων προς απόλυση υπαλλήλων, απελευθερώνει
τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, προχωράει σε νέες μειώσεις στις συντάξεις, διαλύει
ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό κράτος.

Την ίδια στιγμή προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα «μνημόνια τελείωσαν», ότι «δεν θα
υπάρξουν νέα μέτρα», στήνοντας ταυτόχρονα ένα σόου γύρω απ' το μοίρασμα του
υποτιθέμενου «πλεονάσματος», προσβάλλοντας ακόμη και τη νοημοσύνη μας.

Στόχος τους να εξασφαλίσουν παράταση ζωής προκειμένου να προλάβουν να φέρουν εις
πέρας το έργο που έχουν αναλάβει. Το έργο ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, της
διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της ιδιωτικοποίησης της υγείας και της παιδείας, της
διάλυσης

των εργασιακών σχέσεων και της επέκτασης των ενοικιαζόμενων και χωρίς κανένα
δικαίωμα εργαζόμενων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».
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Ξεχωριστή συγκέντρωση πραγματοποιεί το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, στις 10.30
το πρωί της Τετάρτης μπροστά από το Δημαρχείο Ιωαννίνων. Κάλεσμα στην εργατική τάξη
για καθολική συμμετοχή στην απεργία απηύθυνε το μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ
Κωνσταντίνα Ζέκα.

«Μέχρι σήμερα η μη συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις όχι μόνο δεν ωφέλησε,
αλλά ενθάρρυνε την κυβέρνηση να παίρνει συνεχώς μέτρα σε βάρος του λαού προς όφελος
των μεγάλων επιχειρήσεων, των τραπεζιτών και γενικά του μεγάλου κεφαλαίου»,
σημείωσε.
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