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ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ 
ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ, ΛΑΪΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ    
   ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΕ-ΔΝΤ 
ΝΑ ΗΤΤΗΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  
   ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
 
 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΛΑΟ 
 
Η νέα μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βάζει 
μπροστά τα βάρβαρα μέτρα του 3ου μνημονίου 
ξεκινώντας τον πόλεμο στην εργατιά, στην αγροτιά, 
στη νεολαία.  
Προϋπολογισμός φτώχιας. Διάλυση του ασφαλιστικού. 
Φορολεηλασία για τον λαό και προκλητικές 
φοροαπαλλαγές στους επιχειρηματίες και τους 
«επενδυτές». Κατασχέσεις-πλειστηριασμοί. Μαζικό 
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, ξεκινώντας από 
τα λιμάνια, τα τραίνα και τα αεροδρόμια, την ενέργεια. 
Εργασιακός μεσαίωνας. Νέο μισθολόγιο-φτωχολόγιο 
στο δημόσιο, οριστική κατάργηση των συμβάσεων 
στον ιδιωτικό τομέα. Συντριβή της μικρομεσαίας 
αγροτιάς και των ελεύθερων επαγγελματιών. 
Εξευτελιστική επιτροπεία, ίδια και χειρότερη από ότι 
μέχρι τώρα. 
Η πολιτική αυτή έχει σαν στόχο να ενισχύσει την 
κερδοφορία του κεφαλαίου για να ξεπεράσει ο 
καπιταλισμός την ιστορική του κρίση πάνω στα 
ερείπια των δικαιωμάτων μας και να συνεχίσουν οι 
δανειστές και οι τραπεζίτες να κερδοσκοπούν πάνω 
σε μια κοινωνία που στενάζει.  
 
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  
ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  
 
Ειδικά με το νέο ασφαλιστικό προωθούν την πλήρη 
κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της 
ασφάλισης και την ανταποδοτική λειτουργία της. Ο 
καθένας μόνος του θα πληρώνει για την ασφάλισή 
του.  
Το σχέδιό τους για το νέο ασφαλιστικό απαλλάσσει το 
κράτος από την ευθύνη που έχει, εξασφαλίζοντας 
μόνο μια «εθνική σύνταξη» των 200 ευρώ, οδηγώντας 
σε συντάξεις πείνας. Απαλλάσσει το κεφάλαιο από την 
συνεισφορά του. Με τα 40 χρόνια δουλειάς αυξάνονται 
τα όρια σύνταξης και πέρα από τα 67, οδηγώντας τους 
εργαζόμενους σε δουλειά μέχρι τον τάφο και την 
νεολαία στην μόνιμη ανεργία.  
 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΜΙΑ ΑΥΤΑΠΑΤΗ. 
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 
«ΟΧΙ»! 
 
Τα ψέματα του Τσίπρα ότι έχει «παράλληλο 
πρόγραμμα» και θα εφαρμόσει μνημόνιο με 
«κοινωνικό πρόσωπο» καταρρέουν, καθώς από τώρα 
μέχρι τον Δεκέμβρη βιάζονται να περάσουν σκληρά 
μέτρα από τα οποία θα κριθούν πολλά για τις 
επόμενες δεκαετίες.  

Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Κόντρα στο κλίμα 
της απογοήτευσης και του «δεν υπάρχει άλλη λύση» 
που σπέρνουν κυβέρνηση και κανάλια, οι αντιστάσεις 
ήδη έχουν ξεκινήσει σε λιμάνια, ναυτεργάτες, ΟΤΑ, 
νοσοκομεία, εμπόριο, κ.α.  

Αγώνας για την ανατροπή της αντιλαϊκής επίθεσης 
κυβέρνησης – κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ. Κατάργηση 
όλων των μνημονίων και των αντιδραστικών 
«μεταρρυθμίσεων» του κεφαλαίου. Ήττα της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ από τους αγώνες 
ενός ρωμαλέου εργατικού – λαϊκού κινήματος. Για 
να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο στην ελληνική 
κοινωνία. 

Να κάνουμε την απεργία της 12 Νοέμβρη σταθμό 
στην πάλη μας. Σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα. Για 
να δυναμώσουν οι μάχες χώρο – χώρο και κλάδο – 
κλάδο. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε μετά τις 12 
Νοέμβρη για να σαρώσουμε όλες τις επιθέσεις!  

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ: 

 Αποκλειστικά δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, με 
κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες με αυτοδίκαιη 
ασφάλιση όλων. Σύνταξη στα 60 (55 για τις γυναίκες) ή 
στα 30 χρόνια εργασίας. Πλήρης ασφάλιση για κάθε 
είδους ελαστική απασχόληση και τις περιόδους της 
ανεργίας, με το κόστος στους εργοδότες και το κράτος. 
Καμιά σύνταξη κάτω από 900 ευρώ. Κατάργηση όλων 
των αντιασφαλιστικών νόμων.  

Να επιστραφούν στα ασφαλιστικά ταμεία όλα όσα τους 
έκλεψαν (όπως τα 11 δις του PSI, τα αποθεματικά που 
πήραν τον πρώτο εξάμηνο του ‘15, τα 70 δις ευρώ που 



λεηλατήθηκαν έως το 2010 με τα δομημένα ομόλογα 
κλπ.)  

 Εδώ και τώρα μέτρα ενάντια στην εφιαλτική 
ανεργία. Επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις στο 
ύψος του κατώτερου μισθού. Τουλάχιστον 40 χιλιάδες 
προσλήψεις σε παιδεία, υγεία για να καλυφθούν τα 
κενά και να μην καταρρεύσουν.  

Κανονικές προσλήψεις για να σταματήσει το αίσχος 
της επιδότησης των εργοδοτών και τα προγράμματα 
ανακύκλωσης της ανεργίας. Εθνικοποίηση όλων των 
κλειστών εργοστασίων και επαναλειτουργία τους με 
εργατικό έλεγχο. Μείωση των χρόνων 
συνταξιοδότησης και των ωρών εργασίας. 

 Αυξήσεις στους μισθούς. Άμεση επιβολή 
κατώτερου μισθού 751 ευρώ. Αποκατάσταση των 
συλλογικών συμβάσεων και των μισθών σε δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα στα επίπεδα του 2009. Όχι στις 
διακρίσεις ενάντια στους νέους εργαζόμενους.  

 Καμιά ιδιωτικοποίηση. Εθνικοποίηση χωρίς 
αποζημίωση με εργατικό έλεγχο των τραπεζών και 
των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας. 

 Υπεράσπιση της μικρομεσαίας αγροτιάς από την ΕΕ 
και τους επιχειρηματίες/τσιφλικάδες.. Προστασία 
των ελευθεροεπαγγελματιών από την φορολεηλασία, 
την απελευθέρωση των αγορών και την επέλαση των 
πολυεθνικών. 

 Άσυλο και στέγη, στους μετανάστες και τους 
πρόσφυγες. Νομιμοποίηση όλων, όχι στην «Ευρώπη 
φρούριο». Να φύγει από την χώρα μας και να διαλυθεί 
η Φρόντεξ. Να πέσει ο φράχτης στον Έβρο και να 
εξασφαλιστεί η ασφαλής και ελεύθερη διέλευση από 
τα σύνορα. Να καταργηθεί το Δουβλίνο ΙΙ. Να 
σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι στην περιοχή 
και η εμπλοκή της χώρας μας. Να καταδικαστούν οι 
φασίστες δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής.  
 
Αυτούς τους στόχους μπορούμε να τους 
επιβάλλουμε με ρήξη με τις δυνάμεις του 
κεφαλαίου, τον «μονόδρομο» της 
εκμετάλλευσης, την ΕΕ και το ΔΝΤ.  

Με μη αναγνώριση, παύση πληρωμών και 
διαγραφή όλου του χρέους. Με έξοδο από την 
ευρωζώνη και την ΕΕ.  
 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΛΑΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗ ΡΗΞΗ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ! 
 
Η κυβέρνηση αυτή αποδεικνύεται πλέον στην πράξη 
ότι είναι εχθρική για την εργατική τάξη και το λαό. 
Προσπαθεί να μας πείσει ότι το μνημόνιο είναι 
μονόδρομος, όπως ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και ο 
ΓΑΠ, ότι αλλιώς θα «καταρρεύσει η χώρα». Στην 
πραγματικότητα αυτό που καταρρέει είναι οι 
αυταπάτες που καλλιεργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα 
καταργήσει τα μνημόνια χωρίς ρήξη με τους 
καπιταλιστές, τους δανειστές και το κράτος τους, 
μέσα στην ευρωζώνη και την ΕΕ. Η πολιτική του 
«ούτε ρήξη, ούτε υποταγή». 
 
Στον νέο γύρο που ξεκινάει, πρέπει να φτάσουμε την 
πάλη μας μέχρι το τέλος. Χωρίς υποχωρήσεις στους 
εκβιασμούς των δανειστών και την εργοδοτική βία 
που θα βρούμε μπροστά μας, όπως και στην μάχη για 
το «ΟΧΙ».  
 
Τις μάχες που έρχονται, μπορεί να τις δώσει νικηφόρα 
ένα ταξικά ανασυγκροτημένο εργατικό κίνημα, ο 
οργανωμένος λαός. Με συνελεύσεις και επιτροπές 
αγώνα στους χώρους δουλειάς. Οικοδομώντας τους 
δικούς μας συντονισμούς από τα κάτω, των 
πρωτοπόρων αγωνιστών, των επιτροπών αγώνα, 
πρωτοβάθμιων σωματείων, με λαϊκές συνελεύσεις 
στις γειτονιές.  
Με κοινή δράση με όλες τις μαχόμενες δυνάμεις του 
κινήματος και της αριστεράς.  
Ενάντια στον νέο κυβερνητικό και εργοδοτικό 
συνδικαλισμό, που βλέπει τους αγώνες σαν 
εθιμοτυπικές ντουφεκιές. 
Με σχέδιο, συντονισμό και κλιμάκωση, για να 
νικήσουν οι αγώνες μας, να έχει και ο Τσίπρας 
την τύχη του... Γιαννίτση! 

 
 

Όλοι-ες στην ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, 12 Νοέμβρη, ΜΟΥΣΕΙΟ, 10.30 π.μ. 
 


