
ΝΑ ΚΛΙΜΑΚΩΣΟΥΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΕΤΡΑ 

• Ενάντια στον προϋπολογισµό της λιτότητας και των περικοπών  
• Συλλογικές Συµβάσεις – Αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις 
• Καµία απόλυση, να γυρίσουν πίσω όλοι οι απολυµένοι 
• Κάτω τα χέρια από τον συνδικαλισµό και το δικαίωµα στην απεργία  
 

 Στις 27 Νοέµβρη χιλιάδες εργαζόµενοι βγήκαν στον δρόµο απεργώντας ενάντια στην πολιτική της 
κυβέρνησης του ∆ΝΤ της ΕΕ και του κεφαλαίου. Έδωσαν έτσι τη δική τους απάντηση, δείχνοντας για 
µια ακόµη φορά ότι οι εργαζόµενοι δεν είναι διατεθειµένοι  να αφήσουν τρόικα και κυβέρνηση να 
διαλύσουν ακόµη περισσότερο τις ζωές µας. Έδωσαν όµως απάντηση και σε όσους προσπαθούν να 
µας πείσουν ότι οι εργαζόµενοι είναι «στον καναπέ τους», δεν είναι διατεθειµένοι να παλέψουν, δεν 
µπορούµε να κλιµακώσουµε απεργιακά. Το επόµενο βήµα µας, που άτολµα αποφάσισε η 
συνδικαλιστική ηγεσία, είναι το πανεργατικό συλλαλητήριο στις 7 ∆εκέµβρη στις 5 µµ στο Σύνταγµα, 
την ηµέρα που ψηφίζεται ο προϋπολογισµός στη βουλή.  
 Για την κυβέρνηση η συνέχιση της επίθεσης είναι µονόδροµος. Το ∆ΝΤ και η ΕΕ απαιτούν όχι 
µόνο την υλοποίηση όσων έχουν ψηφίσει αλλά και ένα νέο γύρο επιθέσεων ενάντια στην εργατική 
τάξη. ∆ιάλυση δηµόσιων υπηρεσιών, σχολείων, και νοσοκοµείων, 6.500 απολύσεις στο δηµόσιο, νέες 
µειώσεις µισθών µέσα από το «νέο» µισθολόγιο, νέες µειώσεις των συντάξεων και ακόµη µεγαλύτερη 
διάλυση των ασφαλιστικών ταµείων, νέους αντισυνδικαλιστικούς νόµους για να περιορίσουν το 
δικαίωµα στην απεργία, και απελευθέρωση των απολύσεων. Ένα νέο µνηµόνιο είναι µπροστά µας, είτε 
το φέρουν για ψήφιση στη βουλή, είτε το περάσουν µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου.  
 Η συγκυβέρνηση Ν∆ και ΠΑΣΟΚ υποταγµένη σε αυτήν την πολιτική, είναι ζορισµένη και ψάχνει 
να βρει τον τρόπο για να περάσει αυτά τα µέτρα. Όλη η «σκληρή διαπραγµάτευση» που επικαλούνται 
δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η αγωνιώδη προσπάθεια τους να επιβάλλουν τις νέες επιθέσεις µε το 
µικρότερο πολιτικό κόστος µέσα στην προεκλογική περίοδο, γιατί ξέρουν ότι δεν θα είναι καθόλου 
εύκολο να επιβάλλουν αυτές τις βάρβαρες επιλογές. Οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της Ν∆ και του 
ΠΑΣΟΚ, αντιπαραθέσεις ανάµεσα σε κοµµάτια της αστικής τάξης για το πως να υλοποιήσουν 
αποτελεσµατικότερα αυτήν την πολιτική  δηµιουργούν ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα στην συνοχή 
τους. 
 Είναι κάτι παραπάνω απο απαραίτητο να βάλουν οι εργαζόµενοι τη δική τους σφραγίδα. 
Κλιµακώνοντας απεργιακά για να ανατρέψουµε την πολιτική της ΕΕ και του ∆ΝΤ και µαζί και όσους 
την υπηρετούν. Χρειάζεται νέα απεργιακή κλιµάκωση µε 48ωρες και τριήµερες απεργίες και όχι 
αναµονή για τις προεδρικές εκλογές. Η συµµετοχή των εργαζόµενων στην πανεργατική απεργία στις 
27 Νοέµβρη, µετά από 7 µήνες αδράνειας των τριτοβάθµιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δείχνει ότι 
µπορούµε να προσπαθήσουµε. Με γενικές συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς να απαιτήσουµε την 
απεργιακή κλιµάκωση των συνδικάτων για να ξεφορτωθούµε την πολιτική των µνηµονίων.  
 Ο Συντονισµός ενάντια σε κλεισίµατα και διαθεσιµότητες θα δώσει όλες του τις δυνάµεις σε αυτήν 
την προοπτική και καλεί όλους τους εργαζόµενους να παλέψουµε σε αυτόν τον δρόµο, στηρίζοντας 
όλες τις κινητοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη. Συµµετέχουµε στην κινητοποίηση των νοσοκοµείων της 
∆υτικής Αθήνας την Πέµπτη 4 ∆εκέµβρη στις 6µµ στο Περιστέρι. Συµµετέχουµε στην κινητοποίηση 
για την επέτειο της δολοφονίας του Α. Γρηγορόπουλου το Σάββατο 6 ∆εκέµβρη στις 2µµ στα 
Προπύλαια. Στηρίζουµε την κινητοποίηση των συνταξιούχων της Τετάρτη 10 ∆εκέµβρη στις 6µµ στο 
Σύνταγµα. Στηρίζουµε την εκδήλωση της ΕΡΤ το ∆εκέµβρη στο ertopen. 
 Καλούµε όλους τους εργαζόµενους να συµµετέχουν στο πανεργατικό συλλαλητήριο την 
Κυριακή 7 ∆εκέµβρη στις 5µµ στο Σύνταγµα την ηµέρα που ψηφίζεται ο προϋπολογισµός στη 
βουλή.     

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 4.30µµ Άγαλµα Κολοκοτρώνη 


