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ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους και τα φυσικά 
µέλη της Ο∆ΥΕ 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΣΤΙΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 
 
Οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεµβρίου 2017 πρέπει να είναι 
ξεχωριστής δυναµικής και µαζικότητας, απάντηση στις επιθέσεις που δεχόµαστε 
µε ορµή και δυναµική για την ανατροπή των αντιλαϊκών, µνηµονιακών 
πολιτικών. Η κυβερνητική προπαγάνδα περί «εξόδου από τα µνηµόνια» και 
«δίκαιης ανάπτυξης» επιδιώκει τον εγκλωβισµό των εργαζοµένων. Θέλουν να 
εξασφαλίσουν την λαϊκή συναίνεση προκειµένου να µαζευτεί και διοχετευθεί 
χρήµα στο µεγάλο κεφάλαιο. 
 
Από την εφαρµογή του νέου «αναπτυξιακού» νόµου, µέχρι το τέλος του 2022 
αναµένεται να δοθούν σε πρώτη φάση στους επιχειρηµατικούς οµίλους περί τα 
3,6 δις ευρώ που προέρχονται τόσο από την άµεση διοχέτευση κρατικού 
χρήµατος (κονδύλια ΕΣΠΑ και Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων), όσο και 
από φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις και όλα αυτά την ώρα που στο 
δηµόσιο και στον κλάδο µας εφαρµόζοντας τη «δίκαιη ανάπτυξη» 
συρρικνώνουν και λειτουργούν όλο και πιο βαθιά µε ιδιωτικό-οικονοµικά 
κριτήρια, µε αποτέλεσµα όλοι µας να «απολαµβάνουµε» τις µειώσεις µισθών, 
την περιστολή δικαιωµάτων, το φόρτωµα αντικειµένων και ευθυνών που δεν 
είναι στην αρµοδιότητά µας, το να «λύνουν και να δένουν» στα ∆ικαστήρια οι 
ιδιωτικές εταιρείες, τις αυξήσεις φωτιά σε ∆ΕΗ, ΕΥΑΘ, φορολογία, τον ΕΝΦΙΑ. 
Αυτήν την ανάπτυξη θα προβάλει η κυβέρνηση στη µεγάλη φιέστα της ∆.Ε.Θ. 
 
Το πραγµατικό δίληµµα που έχουµε µπροστά µας είναι ένα: Ανάπτυξη για 
ποιον; Για την κερδοφορία των λίγων ή για την ικανοποίηση των σύγχρονων 
αναγκών του λαού µας, όπως είναι σήµερα εφικτό να συµβεί, παίρνοντας 
υπόψη τη µεγάλη πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήµης. Η επίθεση αυτή 
µας αφορά όλους! Σας καλούµε για ενίσχυση των αγώνων, για 
αγωνιστική απάντηση και αντεπίθεση.  
 
Όλοι στα συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 9 Σεπτέµβρη. 

 
Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας 

 
Μίλτος Βεντούρης Γιώργος ∆ιαµάντης 
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