
 

                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΗ 2020 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην έξαρση της επιδημίας και με αυτή σαν πρόσχημα , από την μία 

δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο σ όλο αυτό το διάστημα για την αντιμετώπισή της ενώ όμως απ την άλλη 

την αξιοποιεί σαν «δικαιολογία» για να εξαπολύσει μια τεράστια  εκστρατεία επιβολής αντεργατικών και 

αντιλαϊκών  μέτρων, κάνοντας ταυτόχρονα χρήση και επίδειξη της καταστολής, με σκοπό να ισοπεδώσουν ό,τι 

απέμεινε  από τον οδοστρωτήρα  όλων των αστικών κυβερνήσεων ειδικά της τελευταίας δεκαετίας,  φροντίζοντας 

να «αθωώσουν» τον καπιταλισμό και να «ενοχοποιήσουν» για τη νέα λιτότητα και τη νέα φτωχοποίηση τον ιό ,ενώ 

στην πραγματικότητα φέρουν αυτές οι πολιτικές την απόλυτη ευθύνη για την εμπορευματοποίηση της αρρώστιας 

και την διάλυση των συστημάτων υγείας.  

Και φυσικά για να πετύχουν τους στόχους τους ,προσπαθούν να επιβάλλουν στον εργαζόμενο λαό σιγή 

νεκροταφείου, με την χρήση των καλοταϊσμένων ΜΜΕ,  για να μπορέσουν να καταπνίξουν κάθε εργατική 

αντίσταση και -διατηρώντας τις κοινωνικές τους συμμαχίες- να περάσουν σαν «αναπόφευκτα» και 

«αναγκαστικά» τα νέα εγκλήματα τους σε βάρος του λαού. 

Μια ακόμα απόπειρα καραντίνας των  δικαιωμάτων του λαού , της νεολαίας, της εργατιάς , ήταν η χουντικής 

έμπνευσης και κοπής , απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις εκδηλώσεις και διαδηλώσεις για το 

Πολυτεχνείο σε όλη την χώρα. Όμως παρά τις απειλές για πρόστιμα, την αστυνομοκρατία  και την τρομοκρατία ο 

αγωνιζόμενος λαός δήλωσε ξεκάθαρα σ όλη την χώρα πως ο αγώνας για αντίσταση και διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων τους δεν μπαίνει σε αναστολή.  

Το σπάσιμο της απαγόρευσης απόδειξε ότι η κυβέρνηση δεν θα αφεθεί ήσυχη να επιβάλλει αυτά που ετοιμάζει 

για τον λαό. Παρά το όργιο καταστολής με δακρυγόνα, ξύλο, προσαγωγές, πρόστιμα, συλλήψεις και αύρες  στο 

κέντρο της Αθήνας , στο σταθμό Λαρίσης , στα Σεπόλια , στην Θεσσαλονίκη, στην Ήπειρο , στην Πάτρα  και σε 

πολλές άλλες περιοχές της χώρας , παρά τα εξοντωτικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, οι αγωνιστές που 

κατέβηκαν στον δρόμο, απέδειξαν ποιος πραγματικά σέβεται και νοιάζεται για την  υγεία και το καλό του λαού. 

Απαίτηση του εργατικού κινήματος να αποσυρθεί κάθε κατηγορία στους συλληφθέντες και να παρθούν πίσω 

όλα τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. 

Τώρα μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε την νέα φάση της επίθεσης , το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο 

Βρούτση το οποίο περιληπτικά περιλαμβάνει : 

Κατάργηση του οχτάωρου , κατάργηση η περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία ,φακέλωμα και ολοσχερή 

έλεγχο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δημιουργία απεργοσπαστικού μηχανισμού ασφαλείας σε «τομείς 

ζωτικής σημασίας», απαγόρευση περιφρούρησης της απεργίας , της κατάληψης εργασιακού χώρου, δικαίωμα 

στον εργοδότη να κηρύσσετε η απεργία παράνομη με συνοπτικές διαδικασίες ενισχύοντας και μ αυτόν τον 

τρόπο την απεργοσπασία. 

Και σ αυτή την επίθεση η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την απάντηση με την καθολική συμμετοχή των 

εργαζομένων στην απεργία και τα συλλαλητήρια στις 26 του Νοέμβρη που καλούν πρωτοβάθμια σωματεία σε 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ομοσπονδίες, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και η ΑΔΕΔΥ .  

Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από τον υποταγμένο εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό που στηρίζει 

απροκάλυπτα την κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις. Μόνο ο λαός σώζει τον λαό.   



Επιβάλλεται να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις γιατί είναι επιτακτική ανάγκη εδώ και τώρα να συγκρ οτηθεί το 

αναγκαίο εργατικό μέτωπο που θα θέσει επί τάπητος την ανατροπή της καταστροφικής υγειονομικής πολιτικής της 

κυβέρνησης καθώς και των αντεργατικών μέτρων και σχεδίων κατά των ελευθεριών στο δρόμο. Στο πλάι των 

υγειονομικών που δίνουν άνιση μάχη, με  την νεολαία και την εργατιά  για να αλλάξει στρατόπεδο ο φόβος και να 

προτάξουμε τα εργασιακά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, την απαίτηση για εργασία στο ύψος των 

αναγκών μας, για να νικήσει η ζωή!  

Στις   26   Νοέμβρη   αυτό   το   μήνυμα   να   ακουστεί   από   κάθε   χώρο   δουλειάς,   από   κάθε απεργιακή 

συγκέντρωση. 

• Θωράκιση δημόσιας υγείας. Αύξηση του ΑΕΠ για το ΕΣΥ στο 7%. 30.000 προσλήψεις για κάλυψη όλων των 

κενών οργανικών θέσεων. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. Υγειονομική 

προστασία όλων των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Δωρεάν μέσα προστασίας. Δωρεάν τεστ.  

• Ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. 15 μαθητές ανά τάξη και όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για 

τη λειτουργία των σχολείων. Να ανοίξουν κανονικά τα πανεπιστήμια με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

• Να σταματήσει το αίσχος του στοιβάγματος των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Αύξηση των 

δρομολογίων με επισκευή των ακινητοποιημένων μέσων, προμήθεια νέων, προσλήψεις προσωπικού. 

• Συλλογικές συμβάσεις με πλήρη δικαιώματα. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του χρόνου εργασίας. 

Νομοθετική απαγόρευση απολύσεων.Να μην πληρώσουν  οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της καραντίνας, 

απαγόρευση τω απολύσεων επίδομα ίσο με το μισθό, σε όσους μπαίνουν σε   «αναστολή»   ,    

• Κλείσιμο   των   στρατοπέδων   συγκέντρωσης   κι   απεγκλωβισμός   των προσφύγων.  

• Ανατροπή και ακύρωση όλων των αντεργατικών, αντιλαϊκών μέτρων.  

 

Να σηκώσουμε το γάντι απέναντι στην άθλια πολιτική της.  

Δεν είναι ώρα ούτε συναίνεσης ούτε νομιμοφροσύνης! Είναι η ώρα για κλιμάκωση των αγώνων!  

Όπως στις  17 του Νοέμβρη σπάσαμε  την χουντικού τύπου απαγόρευση στους δρόμους έτσι και στις 26 του 

Νοέμβρη πάλι στους δρόμους θα δοθεί η εργατική απάντηση ενάντια στις  δολοφονικές επιλογές της 

κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης.  

Για να βρει διέξοδο η λαϊκή οργή και να ανασάνει η κοινωνία. 

                                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ 


