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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. συμμετέχει, όπως κάθε χρόνο, στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στη
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης, το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στις 6:00 το
απόγευμα στο Άγαλμα του Βενιζέλου και στη πορεία που θα ακολουθήσει και καλεί όλους
τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης, αλλά και των κοντινών νομών να δώσουν δυναμικό παρόν.
Οι κινητοποιήσεις, με αφορμή τα εγκαίνια της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις 9
Σεπτέμβρη 2017, πρέπει να αποτελέσουν την αφετηρία μιας νέας αγωνιστικής πορείας των
συνδικάτων, με στόχο αφενός μεν την απόκρουση της νέας μνημονιακής κυβερνητικής επίθεσης,
αφετέρου δε την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος, ώστε να είναι ικανό να
εμπνεύσει όλους τους εργαζόμενους στον αγώνα υπεράσπισης και διεύρυνσης των δικαιωμάτων και
ανατροπής των μνημονιακών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών της λιτότητας και να συμβάλλει στην
πάλη για την απαλλαγή της χώρας μας αυτές.
Όλοι και όλες κατανοούμε την ανάγκη οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 να
είναι ξεχωριστής δυναμικής και μαζικότητας, ανάλογης της επίθεσης που δεχόμαστε, να είναι ένας
ενδιάμεσος «σταθμός», αλλά ταυτόχρονα και νέα αφετηρία για αγώνα με νέα ορμή, νέα ενότητα και
νέα δυναμική, για την ανατροπή των αντιλαϊκών, μνημονιακών πολιτικών.
Oφείλουμε να ενδυναμώσουμε τον αγώνα, ενώνοντας τις φωνές μας με τους εργαζόμενους στο
Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τους νέους, καθώς και με όλες τις
κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από τις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ενισχύοντας την ελπίδα
ότι τα πράγματα μπορούν και πρέπει να αλλάξουν.
Συνεχίζουμε τον αγώνα με ενότητα κατά:
 των αντιλαϊκών πολιτικών της λιτότητας και της διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων
 της μείωσης μισθών και συντάξεων και της ισοπέδωσης των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων μας
 της ανεργίας και της μαύρης εργασίας
 της υπερφορολόγησης που απειλεί την κοινωνική συνοχή και την οικονομία
 των κατασχέσεων των κατοικιών και της παράδοσης των κόκκινων δανείων στα funds
 των ιδιωτικοποιήσεων, της εκποίησης και υποθήκευσης του δημόσιου πλούτου της χώρας
και διεκδικούμε:
 σύγχρονη, λειτουργικά ανεξάρτητη και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση
 δίκαιο φορολογικό σύστημα, ώστε να πληρώνουν όλοι με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα
 προστασία της πρώτης κατοικίας, κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος πρόνοιας για όλους.

Ο «σταθμός» της φετινής Δ.Ε.Θ. πρέπει να δώσει
Νέα Ορμή, Νέα Ενότητα, Νέα Δυναμική
Τo Δ.Σ.

