
 

Έκτακτη Ανακοίνωση

Ο  ΗΡΩΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ‘73 Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ, ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, φίλοι συνδημότες, 
Ο αγώνας των εργαζομένων στους Δήμους συνεχίζεται αποφασιστικά ενάντια στη βάρβαρη πολιτική 
κυβέρνησης, Δ.Ν.Τ., Τρόικα, Μνημονίου που ισοπεδώνει τη ζωή μας. Με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται 
στη Βουλή μειώνουν τους μισθούς (300 -540 ευρώ) επιπλέον το μήνα κατά μέσω όρο ανά εργαζόμενο στους 
δήμους, διαλύουν τα μισθολογικά μας δικαιώματα. Θέλουν να απολύσουν χιλιάδες από εμάς μέσω της 
εφεδρείας, σχεδιάζουν την κατάργηση οργανικών θέσεων και επιδιώκουν με τροπολογία που ίσως την 
καταθέσουν την τελευταία στιγμή να πάρουν τη διαχείριση- περισυλλογή των απορριμμάτων από τους 
Δήμους και να τη δώσουν στα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία χρόνια τώρα επιδιώκουν και ετοιμάζονται 
για κάτι τέτοιο. Μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα θέλουν να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση τους 
επενδύοντας τα κεφαλαία τους στη χρυσοφόρα επιχείρηση που λέγεται διαχείριση απορριμμάτων και να 
αναπτύξουν την κερδοφορία τους. Τα συμφέροντα αυτά απαιτούν από την κυβέρνηση και το υπηρετικό 
πολιτικό προσωπικό τους τώρα να τελειώσουν τους εργαζόμενους και να αναλάβουν αυτοί τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, με ολέθριες συνέπειες όχι μόνο για όσους εργάζονται στην καθαριότητα αλλά και για τους 
δημότες αφού η υπηρεσία καθαριότητας που έχει δημόσιο, κοινωνικό χαρακτήρα ιδιωτικοποιηθεί και θα 
παρέχει πανάκριβες υπηρεσίες. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.  
Με πιο δυναμικές κινητοποιήσεις και με διάφορες μορφές μπορούμε να τους σταματήσουμε, να τους 
ανατρέψουμε, να φύγουν κάτω από τη λαϊκή οργή και αγανάκτηση.
Τα χουντικά μέτρα της κυβέρνησης (επιστράτευση εργαζομένων, επίταξη οχημάτων, προσφυγή στα 
δικαστήρια από το Δήμαρχο Αθηναίων για να βγάλει παράνομη την απεργία) δε θα σταματήσουν τον 
ιστορικό και ηρωικό αγώνα μας. 
Καλούμε όλο το εργατικό, λαϊκό και νεολαιίστικο κίνημα να αγωνιστεί μαζί με τους απεργούς για να μην 
περάσει η επιστράτευση. Να πλαισιώσει στην πράξη τις απεργιακές φρουρές γιατί αυτός ο αγώνας αφορά 
όλοι την εργατική τάξη, τους ανέργους, τους νεολαίους, τους συνταξιούχους, τους μικροεπαγγελματίες, όλοι 
την κοινωνία. Δεν αφορά τους πλούσιους , τους τραπεζίτες, τα λαμόγια.  Καλούμε τη συνδικαλιστική ηγεσία 
της ΠΟΕ ΟΤΑ, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων να μην κιοτεύσει και με αίσθημα ιστορικής ευθύνης 
να κλιμακώσει τον αγώνα και να προκηρύξει πολύμορφες κινητοποιήσεις για τη συνέχιση του αγώνα 
και μετά την Πέμπτη 20/10/2011. Αυτό πρέπει να γίνει από σήμερα (Τρίτη 18/10 ) και όχι την τελευταία 
στιγμή. 
Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες να εκφράσουν ενεργά την αλληλεγγύη τους στους εργαζόμενους στους 
δήμους να σπάσει στην πράξη η επιστράτευση και η τρομοκρατία. 
Καλούμε τους Δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια να μην επιτρέψουν την επίταξη των οχημάτων των  
Δήμων που αποτελούν δημοτική περιουσία, να μην επιτρέψουν την εκχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτες, 
να μην προχωρήσουν σε απολύσεις εργαζομένων. 
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές θα κριθούμε όλοι και ο καθένας ξεχωριστά, στην πράξη και όχι στα λόγια. 
Συνάδελφε, συναδέλφισσα, μη φοβηθείς, μη σε τρομάζουν τα μέτρα και η καταστολή, η επιστράτευση  
Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσουμε. Όλοι μαζί με ενωτικούς, δυναμικούς συντονισμένους, μαζικούς αγώνες 
μπορούμε να τους ανατρέψουμε, να διώξουμε κυβέρνηση, Δ.Ν.Τ., Μνημόνιο, Τρόικα και όσους στηρίζουν 
με διάφορες παραλλαγές τη βάρβαρη πολιτική τους (Ν.Δ., ΛΑΟΣ, Μπακογιάννη).

Ο αγώνας μας να συνεχιστεί μέχρι τη νίκη ή ΑΥΤΟΙ ή ΕΜΕΙΣ.


