
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί σε µαζική συµµετοχή στην πανεργατική απεργία της 26 Νοέµβρη και στα απεργιακά 
συλλαλητήρια εκείνης της µέρας. 

Στις 17 Νοέµβρη σπάσαµε την χουντικού τύπου απαγόρευση στους δρόµους. 
Στις 26 Νοέµβρη συνεχίζουµε µε απεργία σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα ενάντια στις δολοφονικές επιλογές της 
κυβέρνησης και της άρχουσας τάξης 

Η πανεργατική απεργία της Πέµπτης είναι ένα µεγάλο βήµα στον αγώνα των εργαζόµενων και της νεολαίας
       // για το δικαίωµά µας στην ζωή και την υγεία, ενάντια στην άθλια κυβερνητική πολιτική που άφησε τον λαό έκθετο 
στην πανδηµία στο όνοµα των συµφερόντων των ξενοδόχων, των κλινικαρχών, και των βιοµήχανων. 
      // για το δικαίωµα στην δουλειά, τους αξιοπρεπείς µισθούς και τις συµβάσεις ενάντια στο αντεργατικό τερατούργηµα της 
κυβέρνησης, που καταργεί το 8ωρο και τις υπερωρίες, το δικαίωµα στην απεργία και τον αγώνα, στην διάλυση των σωµατείων.
       // θα είναι η άµεση απάντηση του εργατικού κινήµατος και της νεολαίας στο όργιο καταστολής που εξαπέλυσε η κυβέρνηση 
στη µάταια προσπάθειά της να απαγορεύσει τις πορείες του Πολυτεχνείου.. 

Ας µην ψάχνουν εξιλαστήρια θύµατα στην πάλη του λαού. 
Κάθε µέρα που περνάει γίνεται φανερό µε τον πιο τραγικό τρόπο που οδηγούν οι κυβερνητικές  επιλογές.

       // Η πανδηµία είναι εκτός ελέγχου, το ΕΣΥ βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Οµως η κυβέρνηση αντί να δώσει 
λεφτά για µαζικές προσλήψεις στα νοσοκοµεία και τους δήµους, αντί να επιτάξει τις επιχειρήσεις των κλινικαρχών που 
κερδοσκοπούν, αντί να εξασφαλίσει πραγµατικά µέτρα προστασίας στα εργοστάσια, αποθήκες, χώρους δουλειάς, 
συγκοινωνίες, δίνει λεφτά για τους τραπεζίτες, για εξοπλισµούς και την αστυνοµία. 

       // Με το αντεργατικό-αντισυνδικαλιστικό νοµοσχέδιο-έκτρωµα που ετοιµάζει ο υπουργός Εργοδοσίας Βρούτσης, χιλιάδες 
παραπάνω εργαζόµενοι θα υποχρεώνονται πλέον να δουλεύουν και τις Κυριακές, το οχτάωρο ουσιαστικά καταργείται και 
γίνεται δεκάωρο, το ίδιο και οι υπερωρίες, η ζωή τους και των οικογενειών τους γίνεται “λάστιχο”. Απαγορεύεται η 
περιφρούρηση της απεργίας, οι καταλήψεις χώρων δουλειάς και οι απεργιακές φρουρές, το προσωπικό ασφαλείας θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 40% και οι απεργίες θα αποφασίζονται ηλεκτρονικά και µε απαρτία πάνω από 50%.

       // Στον  προϋπολογισµό αποτυπώνεται µε αριθµούς µια νέα επιδροµή σε µισθούς, συντάξεις και εργατικά δικαιώµατα. Νέα 
επίθεση στα δηµόσια αγαθά, στην Υγεία, την Παιδεία, το ρεύµα, το νερό και την στέγη

26 ΝΟΕΜΒΡΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΟΧΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.



Ταυτόχρονα, όµως, φουντώνει η οργή ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση που γεννάει χουντικές απαγορεύσεις αλλά όχι κρεβάτια 
νοσοκοµείων, που έχει το θράσος να µας λέει «µένουµε σπίτι» και εννοεί όχι απεργίες και διαδηλώσεις αλλά στοιβαχτείτε σαν 
σαρδέλες για να πάτε στη δουλειά για µισθούς πείνας. 

Αυτή η οργή εκφράζεται στους αγώνες που ξεσπάνε όλο αυτό το διάστηµα. Στις 12 Νοέµβρη οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία µε 
απεργία και δεκάδες συγκεντρώσεις στις πύλες σε όλη τη χώρα έστειλαν το µήνυµα του αγώνα και έδειξαν ποια είναι η 
πραγµατική ασπίδα προστασίας της υγείας όλου του λαού. 

Στις 26 Νοέµβρη αυτό το µήνυµα να ακουστεί από κάθε χώρο δουλειάς, από κάθε απεργιακή συγκέντρωση. Για να 
αποκρούσουµε τις επιθέσεις της κυβέρνησης του θανάτου και της αστυνοµικής βίας στη ζωή και τα δικαιώµατά µας. 
Για να ανοίξουµε το δρόµο για τις δικές µας, ταξικές λύσεις στη χρεοκοπία αυτού του συστήµατος.  

Παλεύουµε για:

       // Χρηµατοδότηση στη δηµόσια Υγεία για εξοπλισµό, υλικά, άνοιγµα των ΜΕΘ µε το κατάλληλο προσωπικό. Επίταξη 
Ιδιωτικής Υγείας χωρίς αποζηµίωση. Ενίσχυση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας-µαζικά δωρεάν τεστ στον πληθυσµό. 
       // Μαζικές προσλήψεις σε δήµους, σχολεία, συγκοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μονιµοποίηση όλων 
των συµβασιούχων για 15 παιδιά ανά τάξη, αξιοπρεπείς δηµόσιες συγκοινωνίες χωρίς συγχρωτισµό. 
       // Πλήρης αποζηµίωση για όλους όσους βρέθηκαν σε αναστολή σύµβασης απαγόρευση των απολύσεων επίδοµα ίσο µε 
το µισθό, σε όσους µπαίνουν σε «αναστολή» , 
       // Κλείσιµο των στρατοπέδων συγκέντρωσης κι απεγκλωβισµός των προσφύγων. 
       // Επίταξη ξενοδοχείων και κλειστών σπιτιών για την εξασφάλιση στέγης για τους άστεγους, ντόπιους και µετανάστες. 
Αποσυµφόρηση των φυλακών.

Το εργατικό κίνηµα µπορεί να επιβάλλει αυτά τα µέτρα µε τη συλλογική του δύναµη, να σώσει την υγεία και τη ζωή όλων µας.

Η απεργία στις 26 Νοέµβρη είναι µια µάχη σε αυτόν τον πόλεµο. Σε κάθε χώρο δουλειάς συνδικάτα, απεργιακές 
επιτροπές και συντονισµοί µπορούν να οργανώσουν νικηφόρα αυτή τη µάχη. ∆εν είναι ώρα για συναινέσεις µε την κυβέρνηση 
και την άρχουσα τάξη, δεν είναι ώρα για επιδείξεις νοµιµοφροσύνης όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ώρα να κλιµακώσουµε τους 
αγώνες µας! 

Η µαχητική ενωτική δράση χιλιάδων αγωνιστών και η κοινή δράση των µαχόµενων δυνάµεων της αριστεράς µπορεί να 
τσακίσει την κυβερνητική πολιτική. 

ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΧΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ!
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