
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Κλιμακώνουμε και διευρύνουμε τον αγώνα μας. Οι μεγάλες πρόσφατες κλαδικές και πανδημοσιοϋπαλλη-

λικές κινητοποιήσεις ενάντια στη διαθεσιμότητα και την κατάργηση των Δημοσίων Κοινωνικών Αγαθών, με την 
απεργία της 6ης Νοεμβρίου διευρύνονται και παίρνουν γενικότερα εργατικά και λαϊκά χαρακτηριστικά.

Αντιστεκόμαστε σε μια πολιτική που γεμίζει τη χώρα μας με κοινωνικά και οικονομικά ερείπια προς όφελος 
των δανειστών και του μεγάλου κεφαλαίου. Σε μια πολιτική που έχει οδηγήσει τη χώρα σε ανθρωπιστική κρίση 
με 1.700.000 ανέργους, 3.000.000 ανασφάλιστους, σε καθημερινές αυτοκτονίες πολιτών, στην πείνα και στην 
εξαθλίωση χιλιάδες οικογένειες.

Η προσπάθεια της Κυβέρνησης να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους και την κοινωνία δεν έχει κανένα 
αποτέλεσμα.

Η εικονική πραγματικότητα που προσπαθεί να κατασκευάσει με τη βοήθεια των ΜΜΕ, δεν μπορεί να 
αποπροσανατολίσει κανένα.

Το success story, το πρωτογενές πλεόνασμα και οι εξαγγελίες ότι δεν θα παρθούν νέα οριζόντια μέτρα αποτε-
λούν υποσχέσεις που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Πέρα από τα αντιλαϊκά μέτρα που εφαρμόζονται σε βάρος 
μας και διαψεύδουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες η Κυβέρνηση δεν μπορεί, πλέον, να πείσει κανένα ότι δεν 
συνεχίζει την ίδια πολιτική. Μας λέει πως δε θα υπάρξουν νέες οριζόντιες περικοπές. Τα νέα, όμως, δυσβάστα-
κτα μέτρα όπως προκύπτουν από το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αφορούν την πλειοψηφία της 
κοινωνίας.

Στόχος της Κυβέρνησης και της Τρόικας είναι και πάλι τα δικαιώματα των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τα δημόσια κοινωνικά αγαθά βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο.
Οι άμεσες απολύσεις 15.000 εργαζομένων προωθούνται ήδη. Μετά τις πρώτες 15.500 διαθεσιμότητες που 

προωθήθηκαν προετοιμάζεται ο δεύτερος και τρίτος γύρος με ακόμη περισσότερους εργαζόμενους. Νέοι φο-
ρείς και υπηρεσίες θα καταργηθούν.
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Με τον ενωμένο αγώνα μας
μπορούμε να τους σταματήσουμε

μπορούμε να τους ανατρέψουμε



Τα εναπομείναντα  ασφαλιστικά μας δικαιώματα ξαναμπαίνουν στην κλίνη του Προκρούστη. Προετοιμάζο-
νται νέες ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση προς όφελος των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρει-
ών. Αντί να επιστρέψουν στα Ταμεία τα κλεμμένα αποθεματικά προωθούν νέες μειώσεις στις συντάξεις και το 
εφάπαξ. Τα πενιχρά μας εισοδήματα θα δεχθούν νέα επίθεση, νέες μειώσεις αποδοχών, νέα φορολεηλασία.

Η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία υποβαθμίζονται ακόμη περισσότερο. Κλείνουν δημόσια σχολεία και 
υπηρεσίες υγείας ενώ ταυτόχρονα επιβάλλονται νέα χαράτσια σε βάρος των πολιτών. Η πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας παραδίδεται στον αδηφάγο Ιδιωτικό Τομέα. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και ασφαλιστικές 
εταιρίες έχουν αρχίσει να διαφημίζουν τα προϊόντα τους μέσω των «καρτών υγείας».

Ο αυταρχισμός της Κυβέρνησης συνεχίζεται και εντείνεται. Μετά την ποινικοποίηση των αγώνων, την πο-
λιτική επιστράτευση, τις διώξεις σε βάρος συνδικαλιστών καταθέτει τροπολογίες στη Βουλή και αλλάζει κατά 
περίπτωση το πειθαρχικό δίκαιο και τον Υπαλληλικό Κώδικα απειλώντας με απολύσεις τους υπαλλήλους 
που δεν στέλνουν στοιχεία για να τεθούν σε διαθεσιμότητα. Συκοφαντεί τους αγώνες και τις αντιδράσεις των 
εργαζομένων και προσπαθεί να τους εξισώσει με την εγκληματική δράση των φασιστικών συμμοριών.

Στόχος της Κυβέρνησης και της Τρόικα είναι η εφαρμογή των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών, 
οι βίαιες καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις προς όφελος του κεφαλαίου και στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιούν 
κάθε αυταρχικό μέτρο.

Καθημερινά πλέον επιβεβαιώνεται ότι η πολιτική των μνημονίων οδηγεί την κοινωνία σε καταστροφή και 
την οικονομία σε αδιέξοδο.

Ο αγώνας, για να μη περάσει αυτή η πολιτική και για την ανατροπή της, πρέπει να 
γίνει υπόθεση κάθε εργαζόμενου.

Οι μάχες που πρόσφατα δώσαμε και δίνουμε ενάντια στις διαθεσιμότητες τόσο σε πανδημοσιοϋ-
παλληλικό επίπεδο όσο και σε διάφορους κλάδους, όπως οι διοικητικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί φύλακες κτλ με τη μεγάλη συμμετοχή και τις πολύμορφες δράσεις, 
δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. 

Όλοι μαζί μπορούμε να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές και να προωθήσουμε μια 
άλλη πολιτική που θα υπηρετεί τους εργαζόμενους και την κοινωνία και θα βασίζεται στη διαγραφή του δυ-
σβάστακτου χρέους, στην εθνικοποίηση – κοινωνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, στην παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας με την ενίσχυση του Δημόσιου Τομέα. Μια πολιτική που θα προστατεύει και θα 
διευρύνει τα δημοκρατικά, κοινωνικά και συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Ο αγώνας διαρκείας ενάντια
στις μνημονιακές πολιτικές αποτελεί τη μόνη μας ελπίδα

Όλοι μαζί στην απεργία της 6ης Νοεμβρίου.

Όλοι στην προετοιμασία της απεργίας

Στα απεργιακά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.


