Να λάβουν γνώση όλοι οι
συνάδελφοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες-οι,
Η αναζωπύρωση της πανδημίας στην Ελλάδα φέρει τη σφραγίδα της κυβερνητικής
πολιτικής, που άνοιξε τα σύνορα για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων στις μεταφορές και στον τουρισμό μετατρέποντας σε κουρελόχαρτα τα
υγειονομικά πρωτόκολλα. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν αξιοποίησε τον κερδισμένο
χρόνο από τις θυσίες του λαού, για να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά προτάσσει
και πάλι το ζήτημα της ατομικής ευθύνης ως μοναδική λύση.
Παράλληλα, το προηγούμενο διάστημα με κυβερνητικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
αξιοποιώντας την πανδημία, πέρασαν μέτρα που πλήττουν τους εργαζόμενους: ημιαπασχόληση,
ραγδαία διεύρυνση των ελαστικών μορφών εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες, επέκταση της
τηλεργασίας. Τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να φύγουν με τον κορωνοϊό, αν δεν επιβάλουμε την
κατάργησή τους.
Και σαν κερασάκι στην τούρτα ήρθε το καλοκαίρι ο νόμος απαγόρευσης και περιορισμού
των διαδηλώσεων. Σαν ένα πρώτο δείγμα αυτού του νόμου ήταν ο αυταρχισμός που επέδειξε η
κυβέρνηση της Ν.Δ. στους νοσοκομειακούς γιατρούς – ήρωες οι οποίοι με αυταπάρνηση
εργάζονται σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και διεκδικούν μονιμοποίηση των
συμβασιούχων και προσλήψεις στο χώρο της Υγείας.
Από την άλλη μεριά, η ομολογία από τα χείλη της υπουργού Παιδείας, ότι περισσότεροι
καθηγητές και περισσότερες σχολικές αίθουσες αποτελούν κόστος και δεν μπορούν να γίνουν,
επιβεβαιώνει με τον πιο κυνικό τρόπο πόσο «φτηνή» είναι για την κυβέρνηση και το κράτος η
υγεία των παιδιών μας.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες παρακολουθούμε και τις πολύ επικίνδυνες εξελίξεις στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Κύπρου, λόγω της κλιμάκωσης της
τουρκικής επιθετικότητας. Αυτές οι εξελίξεις καθορίζονται από την πολιτική των Η.Π.Α., του
ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., τους ανταγωνισμούς τους με Κίνα, Ρωσία για τον έλεγχο των λιμανιών και
του φυσικού πλούτου από τους ενεργειακούς κολοσσούς.
Όμως, ΤΑ
του

ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝΕ ΦΩΝΗ και καλούμε στο συλλαλητήριο

ΠΑΜΕ

στις 13 Οκτώβρη 06:30 στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ για να διεκδικήσουμε:

 Άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος Υγείας – Πρόνοιας δωρεάν για όλους,
επίταξη ιδιωτικών δομών για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα.
 Να γίνουν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ για τον κορωνοϊό σε όλους τους χώρους
δουλειάς.
 Να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές – αντιλαϊκές διατάξεις των ΠΝΠ.
 Να εξασφαλιστεί εισόδημα που να ανταποκρίνεται στις οξυμένες ανάγκες για όλους τους
εργαζόμενους και ανέργους.
 Υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.
 Την απεμπλοκή της χώρας μας από τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ε.Ε.
Συμμετέχουμε στη στάση εργασίας στις 7 του Οκτώβρη 2020 στο Εφετείο της Αθήνας
(ημέρα ανακοίνωσης της απόφασης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής)
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