
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
να είναι η απαρχή της ανατροπής των Μνημονίων! 

 
Ο αγώνας που κορυφώνεται αυτές τις μέρες ενάντια στις απολύσεις στο δημόσιο αφορά το σύνολο της  

κοινωνίας: 
A Γιατί το τρίτο Μνημόνιο που ψήφισε η τρικομματική κυβέρνηση διαλύει τα εργασιακά δικαιώματα σε δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. Κι όταν δεν μπορεί να τα περάσει από τη Βουλή, νομοθετεί την πλήρη παράδοσή μας στους πιστωτές 
με τελεσίγραφα (Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου) και ανακοινωθέντα (εγκυκλίους). 

A Γιατί η Τρόικα ζητά τώρα τα κεφάλια 2.000 εργαζομένων επί πίνακι, αλλά θα ικανοποιηθεί μόνο αφού διωχθούν 
150.000 δημόσιοι υπάλληλοι (δηλαδή 1 στους 3), και οι υπόλοιποι να δουλεύουν σκύβοντας το κεφάλι στον εκάστοτε 
πολιτικό προϊστάμενο. 

A Γιατί διαλύουν κάθε κοινωνικό κράτος, κάθε δημόσιο αγαθό και εκδιώκουν τους εργαζόμενους για να ανοίξουν το 
δρόμο στην εκχώρησή τους στο ιδιωτικό κέρδος: το νερό, η υγεία, η καθαριότητα και πολλές άλλες λειτουργίες θα 
αποδοθούν σε ιδιώτες, για να πληρώνει ο λαός μεγαλύτερους φόρους για χειρότερες υπηρεσίες, όπου οι εργαζόμενοι 
θα δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί. 

A Γιατί ΖΗΤΟΥΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΕΣ στο όνομα μιας δόσης που δεν έρχεται καν –κι όση έρθει, θα δοθεί στους ιδιώτες τραπεζί-
τες και τους τοκογλύφους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας!  

 
Να το πούμε ξεκάθαρα: ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ! 

Δυόμιση χρόνια τώρα μας λένε  «μνημόνιο ή χάος»! Και έχουμε ήδη οδηγηθεί στην κοινωνική καταστροφή 
και το χάος. Στην «στάση πληρωμών» στο εσωτερικό. Στον εργασιακό μεσαίωνα. Στην εξευτελιστική ευρωπαϊ-

κή επιτροπεία. 
  

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ! 
  
Με τους αγώνες μας των τελευταίων χρόνων  ανατρέψαμε δυο κυβερνήσεις. Δεν θα αφήσουμε να διαλύσουν τις ζωές 
μας για την «δόση» και το χρέος! Οργανωνόμαστε παντού, σε εργατικούς κλάδους και γειτονιές. Με απεργίες, καταλή-
ψεις και αγώνες με διάρκεια, να μην αφήσουμε ποτέ τις λίστες των χιλιάδων απολύσεων να φύγουν. Με συνελεύσεις 
και απεργιακές επιτροπές! Με αγωνιστική ενότητα και συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων, των μαχόμενων ομο-
σπονδιών και όλων όσων παλεύουν για την ανατροπή. Να κατακτήσουμε στο δρόμο, στα κατειλημμένα Δημαρχεία και 
Υπουργεία, την ενότητα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κόντρα στον κατακερματισμό που θέλουν να μας επιβάλ-
λουν.  Ήρθε η ώρα και όλες οι δυνάμεις της Αριστεράς να συμβάλλουν σε ένα ισχυρό ενωτικό αγωνιστικό μέτωπο α-
νατροπής των μέτρων, της κυβέρνησης, της τρόικα και του σφαγείου ΕΕ - ΔΝΤ- κεφαλαίου. Σε ρήξη με τον υποταγμένο 
συνδικαλισμό των ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ. Χωρίς διάσπαση των εργαζομένων.   
 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ: ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ, ΤΗΝ ΕΕ, ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΝΤΟΥ! 
 

< Έξω τώρα από το ευρώ και την ΕΕ. Άμεση και μονομερή καταγγελία των μνημονίων και της αποικιοκρατι-
κής δανειακής σύμβασης. Μη αναγνώριση, διαγραφή του χρέους.  

< Εθνικοποίηση τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων, χωρίς αποζημίωση, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο.  
< Απαγόρευση των απολύσεων – προσλήψεις – δουλειά για όλους. 
< Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Καμιά ιδιωτικοποίηση, δημόσια αγαθά για όλους. 
< Πραγματική δημοκρατία για τον λαό. Όχι στην καταστολή, στην εργοδοτική τρομοκρατία και στους φασί-

στες! 
 

ΜΠΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΝΟΜΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ! 
ΜΠΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΙΩΣ! 


