
 

Όλοι, όλεσ ςτθν πανελλαδικι πανεργατικι απεργία ςτισ 14 Δεκζμβρθ  
 

Κάτω τα χζρια από τθν απεργία - Να μθν περάςουντα νζα αντιλαϊκά μζτρα 
τθσ3θσ αξιολόγθςθσ-Να πάρουμε πίςω όςα μασ ζκλεψαν! 

Θ κυβζρνθςθ ΣΥΙΗΑ – ΑΝΕΛ ςυνεχίηει τισ αντιδραςτικζσ αναδιαρκρϊςεισ ςε βάροσ τθσ εργατικισ τάξθσ 
και του λαοφ, προσ όφελοσ του ΣΕΒ, των δανειςτϊν και τθσ ΕΕ.Τθν ίδια ϊρα που κυβερνθτικά ςτελζχθ 
δθλϊνουν πωσ δεν κα απαιτθκοφν καινοφρια μζτρα και ότι δικενβγαίνουμε από τα μνθμόνια, θ 
κυβζρνθςθ προςπακεί με δόλιο τρόπο να ψθφίςει αυτά που ιδθ ζχει ςυμφωνιςει.  

Θπροςπάκεια μζςα από άςχετο νομοςχζδιο να περάςει τροπολογία για το τςεκοφρωματου απεργιακοφ 
δικαιϊματοσ των πρωτοβάκμιων ςωματείων αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα του κανιβαλιςμοφ τθσ 
κυβζρνθςθσ.Μπορεί βζβαια από τθν άμεςθ αντίδραςθ των εργαηομζνων νααπζςυραν ςτο παραπζντε 
τθν απεργοςπαςτικι τροπολογία, όμωσ ςχεδιάηουν να τθν ξαναφζρουνςε λίγεσ μζρεσ για ψιφιςθ!Θ 
κυβζρνθςθ ΣΥΙΗΑ-ΑΝΕΛ, ο ΣΕΒ και οι δανειςτζσ βάηουν ςτο ςτόχαςτρο τα πρωτοβάκμια ςωματεία γιατί 
ξζρουν καλά πωσ μόνο από τθν βάςθ των εργαηόμενων μποροφν να ξεςπάςουν μαχθτικοί αποφαςιςτικοί 
αγϊνεσ.Φοβοφνται τθν οργι και τθν αγανάκτθςθ που προκαλεί θ εφαρμογι των μζτρων τθσ τρίτθσ 
αξιολόγθςθσ πάνω ςτα ςυςςωρευμζνα αντιλαϊκά μζτρα μιασ εφταετίασ μνθμονίων. 

Ραράλλθλα οι φορομπιχτεσ κυβερνθτικοί απατεϊνεσ ςε ςυμφωνία με τουσ “κεςμοφσ”, ζχουν 
ςυμφωνιςει και προωκοφν προσ ψιφιςθ ςτο όνομα τθσ 3θσ μνθμονιακισ αξιολόγθςθσνζααντιδραςτικά 
μζτρα.  

Νζεσ περικοπζσ ςτα προνοιακά επιδόματα καιςτισ ςυντάξεισ μζχρι και 40%.Επιτάχυνςθ των 
ιδιωτικοποιιςεων και γενικό ξεποφλθμα τθσ δθμόςιασ περιουςίασ με τελευταίο λάφυρο τθ ΔΕΗ και τθν 
ιδιωτικοποίθςθ τθσ ενζργειασ για να κερδοςκοπιςει το κεφάλαιο ντόπιο και ξζνο από τισ λαϊκζσ 
ανάγκεσ. 

Ο αντιλαϊκόσ προχπολογιςμόσ προβλζπει μείωςθ των δαπανϊν για τθν κοινωνικι πρόνοια, το ΕΚΑ, 
τθν παιδεία τθν υγεία και τισ ςυγκοινωνίεσ. Αφξθςθ προβλζπει μόνο για τουσ τραπεηίτεσ: Σο 2018 κα 
δοκοφν 6 διςεκατομμφρια για τόκουσ για το ΧΡΕΟ ςτουσ διεκνείσ τοκογλφφουσ!  

Το φαγοπότι για τουσ βιομιχανουσ ςυμπλθρϊνεται με τθν κατάργθςθ των κλαδικϊν ςυμβάςεων, τθν 
επζκταςθ τθσ προςωρινισ και επιςφαλοφσ εργαςίασ, τθν κατάργθςθ τθσ κυριακάτικθσ αργίασ. Πλα αυτά 
τθν ίδια ϊρα που ο ΣΕΒ προτείνει ςυμβάςεισ “μθδενικϊν ωρϊν” και μιςκοφσ ςε κουπόνια. 

Θ κλιβερι κυβζρνθςθ των ναιναίκων πζραςε από το “κανζνα ςπίτι ςε χζρια τραπεηίτθ” ςτουσ 
θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ. Νομίηει πωσ ζτςι κα ςταματιςει το κίνθμα που ςαρϊνει τα Ειρθνοδικεία 
τθσ χϊρασ παρά τθν άγρια καταςτολι από τα ΜΑΤ και τισ απειλζσ για διϊξεισ όπωσ προαναγγζλκθκε από 
τον υπουργό τθσ «αςτικισ Δικαιοςφνθσ». 

Κι ενϊ τςακίηουν εργατικά δικαιϊματα,οδθγϊντασ τον λαό ςε μεγαλφτερθ φτϊχεια και εξακλίωςθ, 
ξεδιάντροπα κλείνουν οπλικζσ ςυμφωνίεσ με τουσ Αμερικάνουσ αξίασ δισ ευρϊ,μετατρζποντασ 
ταυτόχρονα τθν χϊρα ςε ορμθτιριο ιμπεριαλιςτικϊν ςχεδίων. 

Ξζρουμε ότι μόνο οι αποφαςιςτικοί αγϊνεσ και θ ςφγκρουςθ με τθν βάρβαρθ αντιλαϊκι πολιτικι 
κυβζρνθςθσ-κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΣ μπορείνα ανακόψει τθν επίκεςθ, να φζρει νίκεσ.Πρζπει να ςπάςουμε τα 

δεςμά του Χρζουσ, τθσ ΕΕ και του κεφαλαίου για να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ των εργαηόμενων. Οι 
εργαηόμενοι, τααγωνιςτικά - ταξικά ςωματεία και ςυλλογικότθτεσ, θ νεολαία και ο λαόσ μόνο 
μεαγωνιςτικι ταξικι ενότθτα μποροφν να αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά τθν ςκλθρι ςυνεχιηόμενθ 
επίκεςθ. 



Γυρίηουμε τθν πλάτθ ςτισθγεςίεσ ςε ΓΕΕ και ΑΔΕΔΤ. Επζλεξαν για ακόμα φορά κζςθ αναμονισ και 
ιττασ κι όχι μάχθσ. Χωρίσ καμία προετοιμαςία και κιρυξθ αγϊνα για όλα τα ηθτιματα που κζτει θ γ’ 
αξιολόγθςθ, ζδωςαν τθν πρωτοβουλία των κινιςεων ςτθν κυβζρνθςθ, ςτο κεφάλαιο και ςτουσ 
δανειςτζσ… Είναι μια χιλιοπαιγμζνθ τακτικι που οδθγεί το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα ςτθν ιττα και ςτον 
εκφυλιςμό. 

Να πάρουμε τουσ αγϊνεσ ςτα χζρια μασ! Να οργανϊςουμε τθν αποφαςιςτικι απάντθςθ του εργατικοφ 
κινιματοσενάντια ςτα νζα αντιλαϊκά μζτρα που προωκοφν κυβζρνθςθ – ΕΕ – ΔΝΣ – κεφάλαιο με τθν 3θ 
αξιολόγθςθ. Να περάςουμε ςτθν αντεπίκεςθ.  

Να μθν περάςουν τα μζτρα λαιμθτόμοσ - Δεν τουσ χαρίηουμε τισ ηωζσ μασ 

 Κάτω τα ξερά ςασ από το δικαίωμα ςτθν απεργία! Το αίμα των εργατϊν που χφκθκε για αυτό το 
δικαίωμα ςτοιχειϊνει κάκε γωνιά αυτοφ του τόπου και εμπνζει τουσ αγϊνεσ μασ. Δθμοκρατία ςτουσ 
χϊρουσ δουλειάσ, ελεφκεροσ μαηικόσ ςυνδικαλιςμόσ, κανζνασ περιοριςμόσ ςτα ςυνδικάτα και τισ 
ςυνελεφςεισ των εργαηομζνων.  

 Όχι ςτθ εργαςιακι ηοφγκλα, δουλειά με δικαιϊματα!Αυξιςεισ ςτισ αποδοχζσ (μιςκοφσ-
ςυντάξεισ, κ.α.) τϊρα, ϊςτε να ηοφμε με αξιοπρζπεια!Υπογραφι αξιοπρεπϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων 
εργαςίασ και πλιρθ επαναφορά τθσ Κυριακάτικθσ αργίασ. Να ςταματιςει το αίςχοσ τθσ απλθρωςιάσ του 
κόπου και του ιδρϊτα μασ. 

 Ενάντια ςτισ αντιδραςτικζσ αλλαγζσ ςτο δθμόςιο, που πυρινασ τουσ είναι το προχϊρθμα τθσ 
αξιολόγθςθσ των δθμοςίων υπαλλιλων. 

 Πχι ςτισ ιδιωτικοποιιςεισ. Τα κοινωνικά αγακά δεν μποροφν να γίνουν αντικείμενο του κζρδουσ. 
Ενζργεια, ςυγκοινωνίεσ, νερό, υποδομζσ ςτα χζρια τθσ κοινωνίασ, προσ όφελοσ των εργαηομζνων και του 
λαοφ. Ζξω οι επιχειρθματικοί όμιλοι από τα κοινωνικά αγακά-υπθρεςίεσ. 

 Αγϊνασ για το δικαίωμα ςτθ ςτζγαςθ, ενάντια ςτουσ πλειςτθριαςμοφσ και τισ καταςχζςεισ λαϊκισ 
κατοικίασ και περιουςίασ. Πχι ςτουσ θλεκτρονικοφσ πλειςτθριαςμοφσ, ζξω το κράτοσ, οι τράπεηεσ και τα 
funds από τα ςπίτια των εργαηόμενων και των ανζργων.  

 Κατάργθςθ τθσ επιςφαλοφσ-προςωρινισ εργαςίασ. Πχι ςτθν «μακθτεία», τα voucher και τα 
προγράμματα τςάμπα και ευζλικτου εργατικοφ δυναμικοφ για τθν εργοδοςία. Μόνιμθ και ςτακερι 
δουλειά για όλουσ πλιρθ εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα. 

 Όχι ςε πολεμικοφσ τυχοδιωκτιςμοφσ, επεμβάςεισ και εξοπλιςτικά προγράμματα. Οφτε δεκάρα 
για τα αεροπλάνα τουσ και τα όπλα τουσ, οφτε ςπικαμι για βάςεισ και πυρθνικά ςτθ χϊρα μασ και τθ 
γειτονιά μασ. Ζξω το ΝΑΤΟ και οι Βάςεισ, καμία εμπλοκι ςτισ επιδιϊξεισ και τουσ ανταγωνιςμοφσ των 
ιμπεριαλιςτϊν.  

 

Θ γραμματεία τθσ πρωτοβουλίασ πρωτοβάκμιων ςωματείων για ςυντονιςμό  


