
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ 
Αγωνιηόμαςτε ενάντια ςτα βάρβαρα μζτρα 

 
 

υναδζλφιςςεσ – υνάδελφοι, 
Η υπερψιφιςθ του 3ου Μνθμονίου, με μεγάλθ μάλιςτα κοινοβουλευτικι πλειοψθφία, ιρκε να 

επιβεβαιϊςει τα εφιαλτικότερα ςενάρια για το μζλλον των εργαηόμενων και των ανζργων, των 
ςυνταξιοφχων και των νζων. 

Ήρκε να επικυρϊςει τθ ςυνζχιςθ, από τθν κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των ακραίων πολιτικϊν 
λιτότθτασ, τθσ βίαιθσ αναδιανομισ ειςοδθμάτων εισ βάροσ των μεςαίων και αςκενζςτερων 
οικονομικά ςτρωμάτων, τθσ δθμοκρατικισ υςτζρθςθσ που προκαλείται από τθν κατάλυςθ κάκε 
ζννοιασ λαϊκισ κυριαρχίασ και τθν αδιάλειπτθ επιτροπεία τθσ χϊρασ από τουσ δανειςτζσ. 
Επιχειρείται, ζτςι, θ διαιϊνιςθ τθσ καταςτροφικισ πολιτικισ που οδιγθςε ςε πρωτοφανείσ για χϊρα, 
ςε καιρό ειρινθσ, απϊλειεσ ειςοδθμάτων και δικαιωμάτων, προκειμζνου να ςαρωκεί ό,τι απόμεινε 
από τα κοινωνικά, εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα και τον δθμόςιο πλοφτο. 

Οι Κυβερνιςεισ αλλάηουν – Οι ίδιεσ πολιτικζσ ςυνεχίηονται 
Μζςα από τθν αφξθςθ τθσ ζμμεςθσ φορολογίασ, τθν ανατροπι του μεταπολεμικοφ δθμόςιου και 

κοινωνικοφ αςφαλιςτικοφ κακεςτϊτοσ, τθν ιδιωτικοποίθςθ όςων ςτρατθγικϊν τομζων του Δθμοςίου 
ζχουν ακόμα απομείνει (ενζργεια, νερό, λιμάνια, αεροδρόμια), τισ περαιτζρω μειϊςεισ μιςκϊν και 
ςυντάξεων, τθν εκχϊρθςθ των «κόκκινων δανείων» ςε κερδοςκοπικά funds και πλειςτθριαςμοφσ 
ακόμθ και τθσ πρϊτθσ κατοικίασ. Η ίδια πολιτικι ςυνεχίηεται, ςτο όνομα τθσ δθμοςιονομικισ 
προςαρμογισ και τθσ επαπειλοφμενθσ χρεοκοπίασ. 

 
Διαλφουν και τθν παιδεία 

 Μείωςθ του κόςτουσ  και λιτότθτα ςε όλα τα επίπεδα - μόνιμθ κινθτικότθτα. χολεία χωρίσ 

χριματα, υποδομζσ και κακθγθτζσ 

 Αξιολόγθςθ –χειραγϊγθςθ όλων των παραγόντων τθσ ςε ςφνδεςθ με επιδόςεισ, 

αποτελεςματικότθτα και μιςκοφσ, ϊςτε να μποροφν να τρομοκρατοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ και να 

διαμορφϊνουν ζνα νζο πελατειακό ςφςτθμα. 

 Μακθτεία, δθλαδι τηάμπα εργαςία για τθν πλειοψθφία των αποφοίτων τθσ τεχνικισ 

εκπαίδευςθσ. 

 Επιχειρθματικότθτα, δθλαδι υποταγι ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων και των εργοδοτϊν 

από τα προγράμματα τθσ τεχνικισ εκπαίδευςθσ μζχρι τθν ζρευνα και τα προγράμματα των 

Πανεπιςτθμίων. Πάνω από όλα οι ανάγκεσ τθσ αγοράσ και τελευταία οι παιδαγωγικζσ ανάγκεσ των 

παιδιϊν μασ. 

Δεν κα τουσ αφιςουμε 
Από τθν υπαγωγι τθσ χϊρασ ςτο Μνθμόνιο ζωσ ςιμερα, οι εργαηόμενοι πρωτοςτατιςαμε ςε 

μικροφσ και μεγάλουσ αγϊνεσ ενάντια ςτθ λιτότθτα, τισ μειϊςεισ μιςκϊν, τισ απολφςεισ, τθ 
ςυρρίκνωςθ των δομϊν του Δθμοςίου, τισ ιδιωτικοποιιςεισ, τθν ανατροπι των εργαςιακϊν και 
κοινωνικϊν δικαιωμάτων. 

Με τουσ αγϊνεσ μασ καταφζραμε να αναδείξουμε τισ επιπτϊςεισ τθσ λιτότθτασ. Πετφχαμε τθν 
επιςτροφι των διακζςιμων ςυναδζλφων, ςχολικϊν φυλάκων. Καταφζραμε το αίτθμα τθσ 



αποτροπισ των καταςτροφικϊν αυτϊν πολιτικϊν να γίνει αίτθμα παλλαϊκό, μζςα από ζναν αγϊνα 
επίπονο και ςυνεχι, που εκφράςτθκε ςτο μεγαλειϊδεσ ΟΧΙ του δθμοψθφίςματοσ, με τελικό ςτόχο 
τθν οριςτικι ανατροπι τουσ. 

Μπροςτά ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που οριοκετοφνται από τουσ ακραίουσ εκβιαςμοφσ και τθν 
τρομοκρατία των δανειςτϊν, το δικεν αδιζξοδο και τθν αποδοχι από τθν Κυβζρνθςθ του ρόλου 
ενόσ ακόμα απλοφ διαχειριςτι των καταςτροφικϊν πολιτικϊν που επιβάλλονται για τθν ζξοδο τθσ 
χϊρασ από τθν κρίςθ, μζνει ςε εμάσ, ςτουσ εργαηόμενουσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, ςτουσ 
ανζργουσ, τουσ ςυνταξιοφχουσ, τισ νζεσ και τουσ νζουσ, να πάρουμε τθν υπόκεςθ ςτα χζρια μασ και 
με τρόπο μαηικό, ςυμμετοχικό και οργανωμζνο να διεκδικιςουμε τθν ανατροπι των 
μνθμονιακϊν πολιτικϊν που εφαρμόηονται ςε βάροσ μασ. 

 
υμμετζχουμε ςτθ Γενικι Απεργία ςτισ 12 Νοζμβρθ 2015 και διεκδικοφμε: 
-Κατοχφρωςθ και διεφρυνςθ του δθμόςιου-κοινωνικοφ και αναδιανεμθτικοφ αςφαλιςτικοφ 

ςυςτιματοσ με διατιρθςθ των ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν του. 
-Άμεςεσ προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ για τθν επαρκι ςτελζχωςθ των Δθμοςίων 

Τπθρεςιϊν, με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ τθσ Τγείασ, Παιδείασ, Αυτοδιοίκθςθσ και Αςφαλιςτικϊν 
ταμείων, με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ και διατιρθςθ του δθμόςιου και δωρεάν 
χαρακτιρα τουσ. 

-Επανακατάταξθ ςτα μιςκολογικά κλιμάκια όλων των εργαηομζνων ςτο Δθμόςιο με άμεςο 
«ξεπάγωμα» των μιςκϊν. Νζο μιςκολόγιο με αποκατάςταςθ των απωλειϊν και επιςτροφι ςτα 
επίπεδα του 2009. 

-Διατιρθςθ υπό δθμόςιο ζλεγχο όλων των ςτρατθγικϊν τομζων τθσ ελλθνικισ Οικονομίασ. 
 -Αποτροπι τθσ εκποίθςθσ του δθμόςιου πλοφτου 
-Ανατροπι τθσ άδικθσ και ταξικισ, ςε βάροσ των εργαηομζνων και των αδφναμων ςτρωμάτων, 

φορολογίασ, με τθν άμεςθ κατάργθςθ του ΕΝΦΙΑ, τθ μείωςθ των αυξθμζνων ςυντελεςτϊν 
ΦΠΑ και τθν κακιζρωςθ ενόσ δίκαιου φορολογικοφ ςυςτιματοσ. 

-Διαςφάλιςθ τθσ πρϊτθσ κατοικίασ από τουσ πλειςτθριαςμοφσ 
– Κατάργθςθ παλαιϊν και νζων μνθμονίων 
– Διαγραφι του χρζουσ. 
 
Εμείσ ςυνεχίηουμε αταλάντευτα να απαιτοφμε: 

 Να πάψει θ κυβζρνθςθ να υπθρετεί τισ απαιτιςεισ των δανειςτϊν. 

 Ζξω θ τρόικα των ΕΚΣ-ΕΕ-ΔΝΣ από τθν Ελλάδα 

 Δε χρωςτάμε, δεν πλθρϊνουμε, δεν αναγνωρίηουμε το λθςτρικό – τοκογλυφικό χρζοσ. 

Διαγραφι του χρζουσ. Σο χρζοσ είναι λθςτρικό δεν το δθμιουργιςαμε εμείσ. 

 Δεν πουλάμε! Δεν παραχωροφμε το δθμόςιο πλοφτο! 

 
 
 

Ο μόνοσ δρόμοσ είναι θ ριξθ! 
υμμετζχουμε ςτισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ τθσ 12θσ Νοεμβρίου 

 υγκζντρωςθ 2ο ΛΤΚΕΙΟ ΠΤΡΓΟΤ 10:30 π.μ 

 Παράςταςθ διαμαρτυρίασ ςτα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 12:00 
 
 

 


