
Κυβέρνηση –Εργοδοσία: Κάτω τα ξερά σας από την Απεργία!  

Να μην περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα της 3ης Αξιολόγησης! 

Όλοι στην Απεργία της 12 Γενάρη και στην απεργιακή 

συγκέντρωση στις 12 μ. στην Ομόνοια και στις κινητοποιήσεις! 

Είναι ώρα αγωνιστικής δράσης όλου του λαού. Στο δρόμο μαζικά και μαχητικά εργαζόμενοι, νεολαία, 

συνταξιούχοι, άνεργοι, αγρότες, αυταπασχολούμενοι. Η κυβέρνηση που φέρνει το νέο 

πολυνομοσχέδιο - φωτιά, πρέπει να πάρει δυναμική απάντηση. Υλοποιούν κατά γράμμα τις 

απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, φέρνοντας νέο γύρο ασφυκτικών μέτρων «δημοσιονομικής 

προσαρμογής», αλλά και καταστολής των εργατικών-λαϊκών αγώνων. Φέρνουν για ψήφιση δεκάδες 

αντιλαϊκά προαπαιτούμενα της «3ης αξιολόγησης» κατά παραγγελία του κεφαλαίου: Εκτός από το 

χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, νομοθετούν την επέκταση των πλειστηριασμών, την 

παραπέρα προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων κ.ά.  

Απεργούμε και διαδηλώνουμε ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης, με τη στήριξη 

όλων των αστικών κομμάτων και επιτελείων, να περάσει τα μέτρα «νύχτα», μέσα σε κλίμα 

«σιωπής νεκροταφείου».  

Απεργούμε και διαδηλώνουμε ενάντια στο μύθο περί «τέλους των μνημονίων» και περί 

«ταξικού προσήμου» της κυβερνητικής πολιτικής. Η ίδια η επίθεση που εξαπολύουν απέναντι 

στη μεγαλύτερη κατάκτηση της εργατικής τάξης, το απεργιακό δικαίωμα, που φέρνει η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για να το ψηφίσει παρέα με τη ΝΔ, έρχεται να επιβεβαιώσει το 

πραγματικό περιεχόμενο αυτού του «ταξικού προσήμου»: Ο «μεταμνημονιακός παράδεισος» για τα 

κέρδη και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου απαιτεί όχι μόνο τη μονιμοποίηση όλων των 

αντεργατικών μέτρων του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και την παραπέρα κλιμάκωση της 

αντεργατικής επίθεσης, το διαρκές χτύπημα των λαϊκών δικαιωμάτων. Το «καρότο» της «δίκαιης 

ανάπτυξης» πάει «πακέτο» με το «μαστίγιο», την εργοδοτική τρομοκρατία και την ένταση της 

κρατικής καταστολής: χτύπημα απεργιακών κινητοποιήσεων, αγροτοδικεία, αυτεπάγγελτες διώξεις 

ενάντια σε όσους αντιστέκονται στους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών... 

Απεργούμε και διαδηλώνουμε με αποφάσεις των Σωματείων μας και των Ομοσπονδιών και 

Εργατικών Κέντρων αποκαλύπτοντας το ρόλο του εργοδοτικού και κυβερνητικού 

συνδικαλισμού των ηγεσιών ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ, των δυνάμεων εκείνων που από την υπονόμευση 

των εργατικών κινητοποιήσεων πέρασαν πια στην ανοιχτή απεργοσπασία για λογαριασμό των 

εργοδοτών. 

Οι επόμενες μέρες να μας βρουν στους δρόμους του αγώνα, στο αγωνιστικό κάλεσμα των ταξικών 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ο στόχος της κυβέρνησης και του κεφαλαίου να περάσουν τα 

νέα αντιλαϊκά μέτρα «χωρίς να κουνηθεί φύλλο» έχει ήδη πέσει στο κενό. Παίρνουμε μέρος 

στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των Πρωτοβάθμιων Συνδικάτων, Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων 

και των άλλων φορέων του λαϊκού κινήματος, ως και τη μέρα που θα φέρουν προς ψήφιση τα νέα 

μέτρα.  

 Τρίτη 9/1 στις 4 μ.μ. όλες και όλοι σε συλλαλητήριο στην Ομόνοια, αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις οργανώνονται σε όλη τη χώρα. 

 Την Τετάρτη 10/1 στις 3.30 μ.μ. καλούμε στην Αθήνα στη Λουκάρεως στο ειρηνοδικείο ώστε 

να αποτρέψουμε τους πλειστηριασμούς, να απαντήσουμε μαχητικά στην ποινικοποίηση της 

δράσης όσων αγωνίζονται για να προστατεύσουν την εργατική-λαϊκή κατοικία, να καταγγείλουμε 

την επέκταση των πλειστηριασμών που βρίσκεται στο πολυνομοσχέδιο. 

 Την Παρασκευή 12/1 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ (αποφάσεις για απεργία έχουν πάρει το Σωματείο 

Μισθωτών Τεχνικών, το ΣΕΤΗΠ και άλλα σωματεία με μέλη εργαζόμενους μηχανικούς – 

τεχνικούς). Όλοι και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια στις 12.00 μ. 

(προσυγκέντρωση 11.30 π.μ. πλ. Κάνιγγος). 

 Τη Δευτέρα 15/1 μέρα ψήφισης των μέτρων, όλες και όλοι σε συλλαλητήριο στις 6 μ.μ. 

στην Ομόνοια. 
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