
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ 

ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ-ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙA ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 500.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΗΜΕΡΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

Η απεργία στις 6 Νοέμβρη να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων, των ανέργων, των απολυμένων, 

των νέων και παρά τις δικαιολογημένες επιφυλάξεις-αντιρρήσεις που υπάρχουν απέναντι στη πλειοψηφία 

της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος, μπορούμε να την μετατρέψουμε με τη συμμετοχή μας σε 

απεργία πολιτικής αντίστασης και ανατροπής στο μνημονιακό καθεστώς.  

Τώρα πια οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι, κάθε ημέρα παραμονής του μνημονιακού καθεστώτος στη χώρα, 

μας οδηγεί στην ολοκληρωτική ισοπέδωση, μας καταδικάζει στη φτώχεια, φυλακίζει το μέλλον της νέας 

γενιάς. 

Κάθε ημέρα που περνά, αυτή η πολιτική καταργεί τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, διαλύει το δημόσιο 

πανεπιστήμιο και τα σχολεία, οδηγεί τα παιδιά του ελληνικού λαού στην αμάθεια και την παραπαιδεία.  

Η Δημόσια Υγεία εκπέμπει σήμα κινδύνου αφού κλείνουν 50 Νοσοκομεία, οι υγειονομικές υπηρεσίες του 

ΕΟΠΥΥ παραχωρούνται σε ιδιώτες την ώρα που 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας έχουν μείνει χωρίς 

ασφάλιση υγείας.  

Η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται, οι εργαζόμενοι που είναι για μήνες απλήρωτοι πολλαπλασιάζονται, 

επιχειρήσεις κλείνουν και αφήνουν χιλιάδες εργαζόμενους στο δρόμο.  

Η Κοινωνική Ασφάλιση καταργείται, οι συντάξεις εξαερώνονται, η επικουρική ασφάλιση διαλύεται και 

ιδιωτικοποιείται, ενώ νέα αύξηση των ορίων ηλικίας είναι προ των πυλών. 

Οι εργαζόμενοι έχουν καταλάβει πια, το σκηνικό που στήνεται κάθε φορά, για να παραπλανηθεί ο λαός 

και οι εργαζόμενοι.  

Πότε ο κίνδυνος για χρεοκοπία της χώρας, πότε οι μυθοπλασίες του πρωτογενούς πλεονάσματος, πότε το 

όχι στα οριζόντια μέτρα αλλά ναι σε άλλα μέτρα, δεν σημαίνουν τίποτε άλλο, παρά το σκηνικό που 

επαναλαμβάνεται κάθε φορά, για την ανεμπόδιστη εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών.  

Μετά το σοκ από την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα και κάτω από την λαϊκή αντιφασιστική 

κατακραυγή, το μνημονιακό καθεστώς ξαφνικά εμφανίζεται τώρα ως εγγυητής δήθεν της ομαλότητας, 

ασκώντας με καθυστέρηση διώξεις σε βάρος της Χρυσής Αυγής και την ίδια στιγμή αρπάζει την ευκαιρία, 

δείχνοντας τις πραγματικές του προθέσεις και τον νταλκά του, που είναι η ποινικοποίηση των αγώνων των 

εργαζομένων, των κινημάτων και της αριστεράς (διώξεις εργαζομένων, συνδικαλιστών, μαθητών, 

πειθαρχικά). 



 

Φτάνει πια η αναμονή, τέρμα πια στις αυταπάτες 

Έχουμε τη δύναμη, είναι η ενότητά μας, η συμμαχία μας με όλα τα θύματα του μνημονίου, η απόφασή μας 

να αγωνιστούμε, η θέλησή μας να οργανώσουμε, να συντονίσουμε και να κλιμακώσουμε χωρίς 

ταλαντεύσεις τους αγώνες μας.  

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ: ΤΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ: ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΝΕΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ, ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 

ΑΥΤΟΙ θέλουν να συνεχίσουν τις καταστροφικές πολιτικές των μνημονίων, τη στυγνή εκμετάλλευση των 

κόπων και των θυσιών μας 

ΕΜΕΙΣ παλεύουμε  για την επιβίωσή μας, τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας 

ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 

 Να σταματήσουν οι τεχνητές υπεραριθμίες και οι υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών 

 Διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό 

 Καμία πρόσληψη εκπαιδευτικού από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ 

 Καμία αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και καμιά περαιτέρω μείωση των συντάξεων 

 Δέσμη μέτρων ανακούφισης των ανέργων, μέτρα κατά της ανεργίας   

 Όχι στα χαράτσια, κανένας πλειστηριασμός κατοικίας 

 Να υπερασπιστούμε τα δημόσια κοινωνικά αγαθά. Δημόσια Δωρεάν παιδεία – Υγεία – Κοινωνική 

ασφάλιση, Πρόνοια και Πολιτισμός. 

 Όχι στο σκάνδαλο των ιδιωτικοποιήσεων, στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών.  

 Εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος και των μεγάλων επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας 

 Δραστική φορολογία στο κεφάλαιο, τις τράπεζες και τις μεγάλες επιχειρήσεις.  

 Μείωση της φορολογίας για τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και τους 

μικρομεσαίους αγρότες. 

 Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους  

 Όχι στον κρατικό ολοκληρωτισμό, την εργοδοτική τρομοκρατία και τη φασιστική βία 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ- ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΑ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 10:30 ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν. Τ. ΤΗΣ Α∆Ε∆Υ 


