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Η απεργία στις 27.11 αποτελεί μια μεγάλη 
ευκαιρία, να βροντοφωνάξουμε: 
ΜΕΧΡΙΣ ΕΔΩ!  Με την φτώχια, τη εφιαλτική 
ανεργία, την φοροληστεία, το ξεπούλημα. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ:
- Να σταματήσουμε τα νέα εφιαλτικά μέτρα και 
το νέο μνημόνιο που ετοιμάζουν. Τις χιλιάδες απολύσεις, 
τις μειώσεις μισθών, την κατάργηση των συνδικάτων, 
την οριστική διάλυση τη ασφάλισης με τις συντάξεις 
πείνας των 360 ευρώ και την περίθαλψη ανάλογα ε τα 
ένσημα.
- Να κάνουμε βήμα στην ανατροπή της 
κυβέρνησης και συνολικά της πολιτικής του 
κεφαλαίου, της ΕΕ, του ΔΝΤ. 
- Να διεκδικήσουμε να «πάνε τα πράγματα 
αλλιώς», να  ξηλωθούν τα μνημονιακά και όλα 
τα αντιδραστικά μέτρα, να διεκδικήσουμε εδώ και 
τώρα μέτρα βελτίωσης της ζωή μας. 

- Μέτρα για να ζούνε με αξιοπρέπεια οι άνεργοι.  
Επίδομα ανεργίας για όλους τους  ίσο με τον βασικό 
μισθό,  πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
-Άμεσα μέτρα για την μείωση της ανεργίας. 
Μείωση των χρόνων συνταξιοδότησης (60 για τους 
άνδρες, 58 για τις γυναίκες) και των ωρών εργασίας 
(άμεσα 5νθήμερο, 7ωρο), προσλήψεις στις δημόσιες 
υπηρεσίες, προστασία των παραγωγικών δυνάμεων της 
κοινωνίας ενάντια στους καπιταλιστές που κοιτάνε μόνο 
το κέρδος  και του περιορισμούς της ΕΕ, που οδηγούν 
ολόκληρους κλάδους σε μαρασμό.
- Ίση αμοιβή για ίση δουλειά, όχι στον ρατσισμό 
ενάντια την νεολαία.
- Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις και 
υπογραφή ΕΓΣΣΕ με μισθούς στα επίπεδα του 2008. 
Μόνιμη σταθερή δουλειά, κατάργηση κάθε ελαστικής 
εργασίας
- Δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, κοινωνική προστασία 
για όλους.
- Όχι στην ιδιωτικοποίηση και την απελευθέρωση 
των αγορών. Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση των 
ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων 

στρατηγικής σημασίας για την κοινωνία. Κατάργηση του 
αμαρτωλού ΤΑΙΠΕΔ.
- Δραστική μείωση της άμεσης φορολογίας των 
εργαζομένων και των μικρομεσαίων στρωμάτων, με 
ταυτόχρονη γενναία αύξηση της άμεσης φορολόγησης 
του κεφαλαίου. Μείωση-κατάργηση των έμμεσων 
φόρων.

ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

Για να μπορούν να γίνουν πράξη οι διεκδικήσεις 
μας, για να βελτιωθεί η ζωή μας πρέπει να 
καταργηθούν τα μνημόνια και οι τοκογλυφικές δανειακές 
συμβάσεις, όχι τα δικαιώματά μας. Να διαγράψουμε το 
χρέος όχι τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες. Απειθαρχία 
στις συνθήκες και έξοδο από ευρωζώνη και ΕΕ για να 
μην είναι οι εργαζόμενοι  κάτω από τους διαρκείς 
εκβιασμούς των τοκογλύφων και τις επιταγές 
των πολυεθνικών. Για να μπουν οι εργαζόμενοι 
στο τιμόνι της κοινωνίας.

ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Για να δικαιωθούν οι αγώνες τόσων χρόνων πρέπει 
να αλλάξει ριζικά η πολιτική και όχι απλά η κυβέρνηση 
που την διαχειρίζεται! Η ελπίδα του λαού δεν βρίσκεται 
σε μια πολιτική «διαπραγμάτευσης», συμβιβασμού και 
αποδοχής του πλαισίου και των δεσμεύσεων απέναντι 
στην ΕΕ, τους τοκογλύφους και την ολιγαρχία του 
πλούτου. Αυτή η πολιτική οδηγεί σε μεγάλες ήττες όπως 
έγινε πρόσφατα στην Κύπρο. 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

Να κάνουμε την απεργία ένα μεγάλο σταθμό στην 
πάλη μας, ανεξάρτητα από το ότι η ΓΣΕΕ την ήθελε μια 
ντουφεκιά στον αέρα. Από τώρα και μέχρι τον Φλεβάρη 
να δώσουμε την μάχη της ανατροπής, χωρίς αυταπάτες 
και άλλη εκλογική αναμονή.  Με την πίστη και την ελπίδα 
ότι με τον λαό στο προσκήνιο ο τροχός της ιστορία 
μπορεί να γυρίσει. 


