
 

Όλοι-ες στην πανελλαδική 24ωρη πανεργατική Απεργία στις 14 Δεκέμβρη, 10.30 π.μ. στο Μουσείο 

Κάτω τα χέρια από την απεργία - Να μην περάσουν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα της 3ης αξιολόγησης - Να 

πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν!  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ,όπως ακριβώς το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ , συνεχίζει την ακραία νεοφιλελεύθερη 

πολιτική που επέβαλαν για τον λαό και την εργατική τάξη οι βιομήχανοι , οι τραπεζίτες ,η ΕΕ και οι 

τοκογλύφοι δανειστές με νέα σκληρά μέτρα. Παρότι για να μας εξαπατήσουν βγαίνουν και δηλώνουν πως 

δήθεν δεν θα παρθούν άλλα μέτρα και πως βγαίνουμε από τα μνημόνια , ύπουλα και στα μουλωχτά 

προσπαθούν να ψηφίσουν αυτά που ήδη έχουν συμφωνήσει. 

Η πρώτη προσπάθεια έγινε όταν πριν λίγες μέρες σε άσχετο νόμο , θέλησαν να καταστρατηγήσουν το 

δικαίωμα των πρωτοβάθμιων σωματείων στην απεργία. Είναι ολοφάνερο πως ξέρουν ότι ΜΟΝΟ από την 

βάση των εργαζομένων μπορούν να ξεσπάσουν μαχητικοί και δυναμικοί αγώνες ανατροπής. Έτσι κι 

αλλιώς ελέγχουν τα περισσότερα δευτεροβάθμια ( Εργατικά Κέντρα και ομοσπονδίες) και τριτοβάθμια ( 

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) είτε μέσω συνέδρων από σωματεία σφραγίδες είτε μέσω της εργοδοτικής απειλής-

διαχείρισης των εργαζομένων. 

Μπορεί βέβαια από την άμεση αντίδραση των εργαζομένων να απέσυραν στο παραπέντε την 

απεργοσπαστική τροπολογία, όμως σχεδιάζουν να την ξαναφέρουν σε λίγες μέρες για ψήφιση!   

Παράλληλα όμως προωθούν προς ψήφιση στο όνομα της 3ης μνημονιακής αξιολόγησης νέα αντιδραστικά 

μέτρα. 

 Νέες περικοπές στα προνοιακά επιδόματα και στις συντάξεις μέχρι και 40%.  

 Επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και γενικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με τελευταίο 

λάφυρο τη ΔΕΗ και την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας για να κερδοσκοπήσει το κεφάλαιο ντόπιο 

και ξένο από τις λαϊκές ανάγκες. 

Ταυτόχρονα μέσα από την ψήφιση του αντιλαϊκού προϋπολογισμού προβλέπουν: 

 μείωση στις δαπάνες για τις συγκοινωνίες ,την υγεία ,την παιδεία , την κοινωνική πρόνοια, το 

ΕΚΑΣ.  

 Προβλέπουν βέβαια και αύξηση. Όχι για τους εργάτες αλλά για τους τραπεζίτες: 6.000.000.000 

(ναι σωστά διαβάσατε έξη δις ευρώ) θα δώσουν απ όσα έκλεψαν απ τον λαό ,στους διεθνείς 

τοκογλύφους!!!  

Και το φαγοπότι για τους βιομήχανους συμπληρώνεται με την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων, 

την επέκταση της προσωρινής και επισφαλούς εργασίας, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. 



Όλα αυτά την ίδια ώρα που ο ΣΕΒ προτείνει συμβάσεις “μηδενικών ωρών” και μισθούς σε κουπόνια. 

Ταυτόχρονα ξαναβάζουν στο τραπέζι τα βαρέα και ανθυγιεινά  

Γυρίζουμε την πλάτη στις ηγεσίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Είναι υπηρέτες των πλούσιων κι όχι των εργατών. 

Διάλεξαν για μια ακόμα φορά την άλλη πλευρά κρατώντας θέση αναμονής και ήττας κι όχι μάχης. Χωρίς 

καμία προετοιμασία και κήρυξη αγώνα για όλα τα ζητήματα που θέτει η γ’ αξιολόγηση, έδωσαν την 

πρωτοβουλία των κινήσεων στην κυβέρνηση, στο κεφάλαιο και στους δανειστές… Είναι μια χιλιοπαιγμένη 

τακτική που οδηγεί το συνδικαλιστικό κίνημα στην ήττα και στον εκφυλισμό. 

Να πάρουμε τους αγώνες στα χέρια μας! Να οργανώσουμε την αποφασιστική απάντηση του εργατικού 

κινήματος ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που προωθούν κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφάλαιο με την 

3η αξιολόγηση. Να περάσουμε στην αντεπίθεση. 

Να μην περάσουν τα μέτρα λαιμητόμος - Δεν τους χαρίζουμε τις ζωές μας 

 Κάτω τα ξερά σας από το δικαίωμα στην απεργία! Το αίμα των εργατών που χύθηκε για αυτό το δικαίωμα 

στοιχειώνει κάθε γωνιά αυτού του τόπου και εμπνέει τους αγώνες μας. Δημοκρατία στους χώρους 

δουλειάς, ελεύθερος μαζικός συνδικαλισμός, κανένας περιορισμός στα συνδικάτα και τις συνελεύσεις 

των εργαζομένων. 

 Όχι στη εργασιακή ζούγκλα, δουλειά με δικαιώματα! Αυξήσεις στις αποδοχές (μισθούς-συντάξεις, κ.α.) 

τώρα, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια! Υπογραφή αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και 

πλήρη επαναφορά της Κυριακάτικης αργίας. Να σταματήσει το αίσχος της απληρωσιάς του κόπου και του 

ιδρώτα μας. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. 

 Ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές στο δημόσιο, που πυρήνας τους είναι το προχώρημα της 

αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. 

 Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Τα κοινωνικά αγαθά δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο του κέρδους. 

Ενέργεια, συγκοινωνίες, νερό, υποδομές στα χέρια της κοινωνίας, προς όφελος των εργαζομένων και του 

λαού. Έξω οι επιχειρηματικοί όμιλοι από τα κοινωνικά αγαθά-υπηρεσίες. 

 Αγώνας για το δικαίωμα στη στέγαση, ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις λαϊκής 

κατοικίας και περιουσίας. Όχι στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, έξω το κράτος, οι τράπεζες και 

τα funds από τα σπίτια των εργαζόμενων και των ανέργων. 

 Κατάργηση της επισφαλούς-προσωρινής εργασίας. Όχι στην «μαθητεία», τα voucher και τα 

προγράμματα τσάμπα και ευέλικτου εργατικού δυναμικού για την εργοδοσία. Μόνιμη και σταθερή 

δουλειά για όλους πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

 Όχι σε πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς, επεμβάσεις και εξοπλιστικά προγράμματα. Ούτε δεκάρα για τα 

αεροπλάνα τους και τα όπλα τους, ούτε σπιθαμή για βάσεις και πυρηνικά στη χώρα μας και τη γειτονιά 

μας. Έξω το ΝΑΤΟ και οι Βάσεις, καμία εμπλοκή στις επιδιώξεις και τους ανταγωνισμούς των 

ιμπεριαλιστών. 
 


