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Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ
πραγματοποιείται το πρώτο μεγάλο συλλαλητήριο μετά το καλοκαίρι. Ένα
ιδιαίτερα κρίσιμο συλλαλητήριο καθώς θα είναι η πρώτη απάντηση όλων μας στην
άνευ προηγουμένου καταστροφή που μας επιβάλουν.
Το γεγονός ότι μετά από 2 χρόνια μνημόνια έχει καταστραφεί η εργασία και τα
εργασιακά δικαιώματα, έχουν πληγεί τα εισοδήματα με τις παράλογες
φοροεπιδρομές, τα χαράτσια, τις μειώσεις μισθών και την καλπάζουσα ακρίβεια,
δεν σημαίνει τίποτα για την τρικομματική κυβέρνηση που συνεχίζει πιστά το έργο
των προηγούμενων. Η ύφεση και ανεργία που αυξάνονται με φρενήρεις ρυθμούς
δεν απασχολούν όσους ετοιμάζουν τα νέα μνημόνια, για να συνεχίσουν το
καταστροφικό έργο των προηγουμένων. Ο περιορισμός των δημοκρατικών
ελευθεριών, ο αυταρχισμός, η ασυδοσία και η άνοδος του φασισμού, αντίστοιχη
με αυτή της δεκαετίας του 30, με την ανοχή της εξουσίας, απλά είναι τα εργαλεία
που χρησιμοποιούν για να επιβάλουν την καταστροφική πολιτική τους και να
σβήσουν κάθε μορφή αντίδρασης και διαμαρτυρίας.
Ο χώρος του φαρμάκου βιώνει με τον χειρότερο τρόπο αυτή την πολιτική. Ο
αριθμός των άνεργων συναδέλφων αυξάνεται καθημερινά και η κρίση στο χώρο
της υγείας έχει αποκτήσει καταστροφικά χαρακτηριστικά.
Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και συνεχίζουν. Δεν θα σταματήσουν αν δεν τους
σταματήσει κάποιος. Ο μόνος που υπάρχει είμαστε όλοι εμείς. Ας τους
τελειώσουμε λοιπόν πριν τελειώσουν αυτοί τις ζωές μας.
Όλοι και όλες στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου, που διοργανώνουν τα Σωματεία,
τα Εργατικά κέντρα και το κυριότερο οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι από όλη την
χώρα.
Στις 17.45 το απόγευμα του Σαββάτου 8-9-12, στην γωνία Αριστοτέλους
και Β.. Ηρακλείου (γραφεία Σωματείου), θα συγκεντρωθούμε ως Σωματείο,
ως συνάδελφοι και εργαζόμενοι στην Ιατρική ενημέρωση και το φάρμακο, για να
πάμε όλοι μαζί στο άγαλμα του Βενιζέλου στο μεγάλο συλλαλητήριο. Η παρουσία
μας και η φωνή μας είναι σημαντικότερη από κάθε άλλη φορά, όσο σημαντικό
είναι το μέλλον μας και η ζωή μας.
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