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Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΙ) ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!
Η Λαϊκή Συσπείρωση Νέας Σμύρνης που στηρίζεται από το ΚΚΕ, καταγγέλλει την ωμή
τρομοκρατική παρέμβαση της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η οποία αποδεικνύει πόσο
αδίστακτη είναι προκειμένου να εφαρμόσει τις εντολές των αφεντικών της, πολυεθνικών κι
Ε.Ε.
Αρωγούς στην προσπάθεια της έχει και τα άλλα κόμματα της πλουτοκρατίας, αλλά και τη
μονομερή ευαισθησία των εισαγγελέων και της δικαιοσύνης σε βάρος των εργαζομένων και
των αγώνων τους...
Την ίδια στιγμή που οι λαϊκές οικογένειες αιμορροούν για να τα βγάλουν πέρα και που τα
παιδιά τους λιποθυμούν στα σχολεία από ασιτία, οι εργοδότες και η κυβέρνηση καταπατούν
κατάφορα κάθε στοιχειώδη εργατικό δικαίωμα, έχουν μετατρέψει τους τόπους δουλειάς σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι εργοδότες και η κυβέρνηση χρωστάνε στους εργαζόμενους
και στους συνταξιούχους χρήματα επί μήνες και χρόνια, αλλά το αυτί κανενός εισαγγελέα
δεν έχει ιδρώσει.
Σήμερα για μια ακόμα φορά στο πλαίσιο εκφοβισμού από την κυβέρνηση των εργαζόμενων
στους Ο.Τ.Α., καλούνε εργαζόμενους σε απολογία.
Οι εισαγγελείς της χώρας μας να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα της κυβέρνησης
και των υπουργών. Αυτοί είναι οι φταίχτες για ότι συμβαίνει!
Η Λαϊκή Συσπείρωση στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων και τις μορφές πάλης
που εκείνοι αποφασίζουν και καλεί:
- Να συγκληθεί άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει την απόλυτη και
αμέριστη στήριξη στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων – καμία απόφαση της
Κυβέρνησης να μην υλοποιηθεί.
- Τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, να οργανώσουν τη
πάλη τους ενάντια σε αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική με συντονισμό με τα υπόλοιπα
τμήματα της εργατικής τάξης αλλά και με άλλα λαϊκά στρώματα για να ανατραπούν τα
αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης. Να απαιτήσουν να φύγει η κυβέρνηση της
πλουτοκρατίας. Τώρα αγώνας για αποδέσμευση από τη λυκοσυμμαχία της ΕΕ.
Αγώνας για ανατροπές στους συσχετισμούς δύναμης, για να ξεμπερδέψουμε μια
ώρα γρηγορότερα με τους εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου.
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