
Οσυντονισμός ενάντια σε κλεισίματα και διαθεσιμόττες προ-
χωράει σε πανελλαδική συνέλευση αντίστασης στο τρίτο

μνημόνιο, την Κυριακή 1η Νοέμβρη στις 10πμ στην αίθουσα της
ΕΣΗΕΑ. Θα βρεθούμε όλοι μαζί. Οι διαθέσιμοι, οι καθαρίστριες,
οι σχολικοί φύλακες, η ΕΡΤ, κλάδοι που δώσαμε κοινούς αγώ-
νες όλη την προηγούμενη περίοδο. Αλλα και οι κλάδοι που τώ-
ρα μπαίνουν μπροστά για να βάλουν φρένο στις νέες επιθέσεις
που φέρνει το τρίτο μνημόνιο. Οι εκπαιδευτικοί, τα νοσοκομεία,
οι Δήμοι, τα λιμάνια, ο ΟΣΕ, η ΔΕΗ. Ολοι μαζί θα συζητήσουμε
και θα οργανώσουμε τη δράση μας την επόμενη περίοδο για να
μην αφήσουμε να περάσουν οι πολιτικές που συνεχίζουν την κα-
ταστροφή των προηγούμενων μνημονιακων κυβερνήσεων. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βάζει μπροστά ένα ολόκληρο γύρο νέ-
ων επιθέσεων ενάντια στους εργαζόμενους και θα βρεθεί
μπροστά σε νέες πιο δυνατές αντιστάσεις απο τη μεριά του ερ-
γατικού κινήματος. 

• Η μάχη για αυξήσεις στους μισθούς σε όλο το δημόσιο, αλ-
λά πολύ περισσότερο η μάχη για προσλήψεις προσωπικού
για σχολεία δήμους και νοσοκομεία που έχουν ρημάξει απο
τις περικοπές την τελευταία πενταετία των μνημονίων.

• Η σύγκρουση με την προσπάθεια της κυβέρνησης να ιδιωτι-
κοποιήσει τις πιο κρίσιμες δημόσιες υποδομές, τα Λιμάνια,
τα αεροδρόμια, τον ΟΣΕ, το νερό, την ΔΕΗ. Μπορούμε σε
κάθε χώρο δουλειάς να το κάνουμε όπως η ΕΡΤ πρίν απο
δύο χρόνια. Ιδιωτικοποίηση αυτοί; Απεργία, κατάληψη και
ένα πλατύ κύμα αλληλεγγύης εμείς.

• Η μάχη ενάντια στο ασφαλιστικό ενώνει όλους τους εργαζό-
μενους για να μην περάσουν οι ενοποιήσεις των ταμείων, οι
μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις (μέσω των αυξήσεων στις
εισφορές), η σύνταξη στα 67 για όλους. 

• Χέρι με χέρι με τη σύγκρουση με τα μνημόνια είναι και ο
αγώνας ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο, για ανοιχτά σύνορα
χωρίς φράκτες και Φρόντεξ, γιά αλληλεγγυη στους πρόσφυ-
γες, Το μαζικό κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, μαζί
με το εργατικό κίνημα μπορεί να επιβάλει ότι η ανθρωπιστική
κρίση με θύματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη εξαιτίας των
πολιτικών της λιτότητας και της φτώχειας, μπορεί να πάρει
τέλος. Να επιβάλουμε με τους αγώνες μας ότι θα δοθούν

κοινωνικές παροχές για όλους τους φτωχούς και κατατρεγ-
μένους, ντόπιους και πρόσφυγες. 

Μπορούμε να νικήσουμε και 
να ξηλώσουμε παλιά και νέα μνημόνια.

Έχουμε πίσω μας τις αποσκευές αγώνων και απεργιών πέν-
τε χρόνων. Αγώνων που ανέτρεψαν τρείς μνημονιακές κυβερ-
νήσεις (Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά), και διέλυσαν τα
πολιτικά κόμματα της άρχουσας τάξης. Ξέρουμε ότι είμαστε η
συντριπτική πλειοψηφία και για την ακρίβεια το 62% που μόλις
τον Ιούλιο είπε ένα καθαρό ταξικό ΟΧΙ στα μνημόνια. 

Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πιο δυνατή μετά τις εκλο-
γές της 20 Σεπτέμβρη αλλά πιο αδύναμη. Τα κοινοβουλευτικά
της στηρίγματα είναι πιο σαθρά, αλλά πάνω απ’ όλα η πλειοψη-
φία των εργαζόμενων που τους ψήφισαν για να μην βγει ο Μει-
μαράκης, δεν έχουν πλέον τις αυταπάτες του Γενάρη για την
κυβέρνηση. Αυτό θα το διαπιστώσουν με οδυνηρό τρόπο όλοι
οι υπουργοί του Τσίπρα το αμέσως επόμενο διάστημα, μια που
οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, τα νοσοκομεία, τους Δήμους, τα
Λιμάνια, ξεκινούν τους απεργιακούς αγώνες από τον Οκτώβριο. 

Χρειάζεται ταυτόχρονα να ανοίξουμε τη συζήτηση για την
εργατική εναλλακτική προοπτική. Για την  μονομερής διαγραφή
του χρέους, την έξοδο από την ΕΕ και το ευρώ, την κρατικοποί-
ηση των τραπεζών και όλων των μεγάλων επιχειρήσεων με ερ-
γατικό έλεγχο.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενάντια σε κλεισίματα, διαθεσιμότητες και
Ιδιωτικοποιήσεις, στα δύο χρόνια της λειτουργίας στήριξε και
βοήθησε στο συντονισμό όλων των μαχόμενων κομματιών. Την
ΕΡΤ, καθαρίστριες, σχολικούς φύλακες και όλους τους διαθέ-
σιμους, τους εργαζόμενους στα Λιμάνια και κάθε κλάδο που
συγκρού στηκε με τα μνημόνια. Τώρα βάζουμε μπροστά να ορ-
γανώσουμε από τα κάτω ακόμη καλύτερα όλους τους εργατι-
κούς χώρους και να πάρουμε τις πρωτοβουλίες που θα χρει-
αστεί για να ανοίξουμε όλες τις μάχες και να στηρίξουμε τους
αγώνες που θα ξεδιπλωθούν. Καλούμε  κάθε πρωτοβάθμιο σω-
ματείο, κάθε συλλογικότητα, συνδικαλιστή και εργαζόμενο που
θέλει να ενισχύσει αυτήν την προοπτική, να βρεθούμε μαζί.

Ακαδημίας 20

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΝΟΕΜΒΡΗ, 10πμ ΕΣΗΕΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Το νέο μνημόνιο δεν θα περάσει
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