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Αρ. Πρωτ. 101 

 

Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

ΘΕΜΑ:  “ Συλλαλητήριο ενάντια στα νέα μέτρα, στις 9/11, στις 6.30 μ.μ. στα Προπύλαια ” 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 

Συνεχίζονται οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις προς όφελος των δανειστών και του 

κεφαλαίου. Ήδη φαίνεται πως έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία της αντιλαϊκής κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους «θεσμούς» για την 3η μνημονιακή αξιολόγηση, που σημαίνει για άλλη 

μια φορά αντεργατικά μέτρα.  

Την ώρα που οι κυβερνητικοί υπουργοί δηλώνουν δήθεν ότι δεν απαιτούνται νέα μέτρα για 

την 3η αξιολόγηση, η κυβέρνηση έχει ήδη συμφωνήσει και προωθεί προς ψήφιση: τον 

αντιαπεργιακό νόμο, την αντεργατική προώθηση της αξιολόγησης δομών και εργαζομένων σε όλο 

το Δημόσιο, τις αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση με έμφαση στις αλλαγές στο Λύκειο 

(ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), την επιτάχυνση των αντιασφαλιστικών αναδιαρθρώσεων για πιο γρήγορη 

εφαρμογή των μέτρων για παραπέρα μεγάλη και άμεση μείωση των συντάξεων (νέες περικοπές 

προνοιακών και οικογενειακών επιδομάτων), νέα μέτρα ενίσχυσης της φορολεηλασίας («έλεγχος 

αποτελεσματικότητας» του ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων το ονομάζουν οι απατεώνες φορομπήχτες 

της κυβέρνησης και των θεσμών ΕΕ-ΔΝΤ…).  

Το νέο “Success Story” της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της ΕΕ, του ΔΝΤ και του ΣΕΒ 

περιλαμβάνει φυσικά και άλλα νέα μέτρα, όπως η ουσιαστική κατάργηση των κλαδικών 

συμβάσεων, αθρόες ιδιωτικοποιήσεις-ειδικά στην ενέργεια, η προώθηση των ηλεκτρονικών 

πλειστηριασμών λαϊκής κατοικίας, η επέκταση της επισφαλούς-προσωρινής εργασίας, η 

κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. O ΣΕΒ ευθαρσώς προτείνει συμβάσεις «μηδενικών ωρών» 

και «μισθούς» σε κουπόνια… 

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τα μέτρα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και της 

κερδοφορίας του κεφάλαιο ισοδυναμούν με νέα βάρη και χειροτέρευση της δουλειάς και της ζωής 

των εργαζομένων και του λαού. Η θηλιά των δημοσιονομικών πλεονασμάτων 3,5% μέχρι το 2023 

και 2% μέχρι το 2060(!) σημαίνουν μνημόνια, μέτρα και επιτροπεία χωρίς τέλος.  

Η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία από τις συμφωνίες της κυβέρνησης στις ΗΠΑ. Την 

ώρα που κόβονται εργασιακά δικαιώματα και αμοιβές, επεκτείνεται η φτωχοποίηση και 

εξαθλίωση, κλείνουν συμφωνία 2,5δις(!!!) για νέες αγορές του αιώνα ενώ μετατρέπουν τη χώρα 

σε μια εκτεταμένη βάση- ορμητήριο για τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια 

και αναπόφευκτα σε χώρα- στόχο στις πολεμικές αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς, με 

μεγάλους κινδύνους για το λαό. 

Απέναντι σε αυτή τη μνημονιακή και βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική είναι απαραίτητη όσο 

ποτέ η συνεργασία των ταξικών και αγωνιστικών σωματείων και συλλογικοτήτων, ώστε να 

μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται την επίθεση που συνεχίζεται. 

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ενωτική αγωνιστική απάντηση του εργατικού 

και λαϊκού κινήματος στην κατεύθυνση της  σύγκρουσης με όλο το σχέδιο και τα μνημόνια αλλά 

και αυτούς που τα επιβάλλουν, κυβερνήσεις – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφάλαιο. Απαιτείται πλαίσιο και 

πρόγραμμα δράσης ενάντια στα νέα μέτρα και συνολικά ενάντια στην βάρβαρη αντιλαϊκή 

πολιτική: 
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Α. Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία! Κυβέρνηση-ΕΕ-ΔΝΤ, αφού 

επιτέθηκαν με σφοδρότητα στο σύνολο των δικαιωμάτων εργαζομένων, νεολαίας και λαού, 

έρχονται τώρα να τσεκουρώσουν το δικαίωμα των δικαιωμάτων, δηλαδή το δικαίωμα της 

εργατικής τάξης να αγωνίζεται, να απεργεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως κυβέρνηση και 

«Θεσμοί» ΕΕ-ΔΝΤ επιλέγουν να περιορίσουν το απεργιακό δικαίωμα στα πρωτοβάθμια σωματεία 

και όχι στις δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις-όπως τουλάχιστον διαρρέουν. Η 

αντιδραστική αυτή αλλαγή αποτελεί αιτία πολέμου για όλο τον κόσμο της εργασίας, για κάθε 

αγωνιστικό σωματείο, για όλες τις δυνάμεις του κινήματος! Δημοκρατία στους χώρους 

δουλειάς, ελεύθερος μαζικός συνδικαλισμός, κανένας περιορισμός στα συνδικάτα και τις 

συνελεύσεις των εργαζομένων. Έξω το κράτος, οι εργοδότες και οι δικαστές από τα συνδικάτα! 

Β. Ξεδιπλώνουμε την πάλη μας ενάντια στα μέτρα ουσιαστικής κατάργησης των 

Συλλογικών Συμβάσεων, ενάντια στην κατάργησης της κυριακάτικης αργίας. Παλεύουμε 

ενάντια στο αίσχος των απλήρωτων μισθών-αποδοχών εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, 

ενάντια συνολικά στην εργοδοτική αυθαιρεσία, η οποία με την τελευταία «μελέτη» και τα 

συνέδρια του ΣΕΒ προτείνεται να γίνει θεσμοθετημένη κατάσταση. Όχι στη εργασιακή 

ζούγκλα, δουλειά με δικαιώματα! Αυξήσεις στις αποδοχές (μισθούς-συντάξεις, κ.α.) τώρα, 

ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια! 

Γ. Αντιστεκόμαστε αποφασιστικά στις αντιδραστικές αλλαγές στο δημόσιο, που πυρήνας 

τους είναι το προχώρημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Υπερασπίζουμε και 

κλιμακώνουμε τον σκληρό αγώνα της πλειοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων που αρνήθηκαν την 

αξιολόγηση.  

Δ. Εντείνουμε τον αγώνα κατά των ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων αγαθών. Τα 

κοινωνικά αγαθά δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο του κέρδους. Ενέργεια, συγκοινωνίες, νερό, 

υποδομές στα χέρια της κοινωνίας, προς όφελος των εργαζομένων και του λαού. Έξω οι 

επιχειρηματικοί όμιλοι από τα κοινωνικά αγαθά-υπηρεσίες. 

Ε. Αγώνας ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις εργατικής κατοικίας 

και περιουσίας. Όχι στους ηλεκτρονικούς και κάθε είδους πλειστηριασμούς, έξω το κράτος, οι 

τράπεζες και τα funds από το εργατικό σπίτι και λογαριασμό.  

ΣΤ. Ενάντια στην επέκταση, γενίκευση και εμπέδωση της επισφαλούς-προσωρινής 

εργασίας, μέσα από διάφορα προγράμματα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όχι στην «μαθητεία», 

τα voucher και τα προγράμματα τσάμπα και ευέλικτου εργατικού δυναμικού για την εργοδοσία. 

Δουλειά με δικαιώματα, ενιαίες σταθερές εργασιακές σχέσεις για όλους. 

Η. Όχι σε πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς, επεμβάσεις και εξοπλιστικά προγράμματα. 

Θεωρούμε επικίνδυνα για το λαό και τους εργαζομένους τα όσα συμφώνησαν Τσίπρας-Τραμπ 

στις ΗΠΑ. Ούτε ευρώ για αεροπλάνα και όπλα, ούτε σπιθαμή για βάσεις και πυρηνικά στη χώρα 

μας και τη γειτονιά μας. Έξω το ΝΑΤΟ και οι Βάσεις, καμία εμπλοκή στις επιδιώξεις και τους 

ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών.  

Ο συνδικαλισμός σε ΓΣΣΕ – ΑΔΕΔΥ δεν θέλει να οργανώσει κανέναν ουσιαστικό αγώνα, 

γιατί ως «κοινωνικός εταίρος» έχει αποδεχτεί την ουσία της πολιτικής αυτής. Δεν μπορεί, με 

συμβολικές κινήσεις και άσφαιρες ντουφεκιές στον αέρα και με απεργίες τις μέρες της ψήφισης 

των μέτρων… Χρειάζεται σύγκρουση και ρήξη. Χρειάζεται πρωτοβουλίες, ταξική ενότητα και 

αποφασιστικότητα. Απαιτείται συσπείρωση και πραγματικός αγώνας για την ανατροπή των 

μέτρων και της αντιλαϊκής πολιτικής συνολικά. 

Οι πολύμορφοι αγώνες που ήδη αναπτύσσονται δείχνουν πως είναι εφικτό να υπάρξουν 

πολύμορφες κινητοποιήσεις για την ανατροπή της επίθεσης στους εργαζόμενους και στη νεολαία. 

Οι αγώνες των εργαζόμενων στο δημόσιο ενάντια στην αξιολόγηση δημιουργούν σοβαρό 

πρόβλημα στην κυβέρνηση. Στο ΜΕΤΡΟ, στον ΟΠΑΠ, στην Lufthansa, στα Market in, και αλλού 

στον ιδιωτικό τομέα ξεσπάνε μικροί και μεγάλοι αγώνες ενάντια στις απολύσεις, την εργοδοτική 

αυθαιρεσία και τις μειώσεις μισθών, για την κυριακάτικη αργία. Οι αγώνες ενάντια στους 

πλειστηριασμούς, δεν έχουν επιτρέψει, ένα χρόνο τώρα, την αρπαγή λαϊκών σπιτιών και 

περιουσίας.  



Ενάντια στην λογική της αναμονής που καλλιεργεί ο εργοδοτικός και κυβερνητικός 

συνδικαλισμός, κρίνουμε ότι χρειάζεται σταθερά και οργανωμένα να συντονίσουμε το 

βηματισμό με όσο περισσότερα εργατικά σωματεία, συντονισμούς, συνελεύσεις και 

συλλογικότητες γίνεται. Να βαδίσουν μαζί όλες οι δυνάμεις του αγώνα, όλες οι 

συλλογικότητες του κινήματος. Να δράσουμε από κοινού σε σωματεία, συνελεύσεις, γειτονιές 

και μέτωπα. Να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να βγει ξανά στο προσκήνιο ο κόσμος της 

εργασίας, της νεολαίας, της ανεργίας, του λαού. Ξέρουμε ότι μόνο οι αποφασιστικοί αγώνες 

και η σύγκρουση με την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης-εργοδοσίας-ΕΕ-ΔΝΤ 

μπορεί να φέρει αποτελέσματα, να ανακόψει την επίθεση, να φέρει νίκες.  

Ο Σύλλογός μας συμμετέχει και καλεί  όλους τους συναδέλφους  στο Συλλαλητήριο 

ενάντια στα νέα μέτρα, στις 9/11, στις 6.30 μ.μ. στα Προπύλαια και πορεία στη Βουλή που 

διοργανώνει  η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για Συντονισμό.   

 

 

 


