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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
 

Πέμπτη 3 Δεκέμβρη: 

 Όλοι και όλες στην πανελλαδική πανεργατική απεργία! 

Έρχεται θύελλα! 
Ζούμε την συνέχιση και ένταση της επίθεσης στο σχολείο την κοινωνία και τη ζωή μας. Η νέα 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τη στήριξη όλων των μνημονιακών κομμάτων επιδιώκουν να 

επιβάλουν με ασύλληπτη ταχύτητα και βιαιότητα το 3ο βάρβαρο Μνημόνιο που οδηγεί σε κοινωνικό 

αφανισμό. Με διαδικασίες express έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα τα όρια ηλικίας στα 67 ή 62, την 

επιβολή νέων σκληρών φόρων και από την άλλη τη σκανδαλώδη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 

χαρίζοντας τους ξανά 6 δις! Οι δραματικές μειώσεις στις συντάξεις και η διάλυση των ασφαλιστικών 

ταμείων, η κατάρρευση της υγείας και της υγειονομικής κάλυψης, το νέο μισθολόγιο που 

προετοιμάζει νέες δραματικές μειώσεις μισθών και σύνδεση μισθού - αξιολόγησης, η ένταση της 

ελαστικής εργασίας, οι κατασχέσεις σπιτιών, φόροι, ιδιωτικοποιήσεις  είναι μερικά από τα μέτρα 

κοινωνικής καταστροφής, των επόμενων μηνών! 

Αυτοί που επιβάλουν αυτά προσπαθούν να μας πείσουν ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ! 

Όμως, αυτό που ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ είναι τα "ισοδύναμα", το “παράλληλο πρόγραμμα», η "καλή 

διαχείριση" του Μνημονίου η ανακούφιση του λαού και ικανοποίηση των αιτημάτων του στο 

πλαίσιο της εξυπηρέτησης του Χρέους, των εντολών της ΕΕ και της εφαρμογής των Μνημονίων!   

Πρέπει και μπορούμε να ανοίξουμε τον άλλο δρόμο: 

 Ας συμβάλουμε σε ένα νέο παλλαϊκό ξεσηκωμό για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης - ΕΕ. 

Ας οργανώσουμε αγώνες με διάρκεια, αποφασιστικότητα, επιμονή και σύγκρουση, με συντονισμό των 

σωματείων, των εργαζόμενων και κάθε αγωνιζόμενου κομματιού, με οργάνωση του στη βάση με 

Γενικές Συνελεύσεις, Επιτροπές Αγώνα ξεπερνώντας το γραφειοκρατικό συνδικαλισμό.  

 Ας εναντιωθεί στον πόλεμο των εγκληματικών παγκόσμιων ιμπεριαλιστικών συμφερόντων και των 

κλειστών συνόρων!  

 Ας βάλουμε στο στόχαστρο τα δεσμά του Χρέους, της ΕΕ, του ευρώ, του κεφαλαίου και των 

Μνημονίων που φέρνουν. Ας  διεκδικήσουμε ξανά τον κλεμμένο πλούτο.  

Ας εγκαταλείψουμε την απογοήτευση, την αυταπάτη για εύκολες λύσεις την ανάθεση και την 

αναμονή! Να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας! Κανείς δεν θα μας σώσει - ΕΜΕΙΣ θα 

αλλάξουμε τη ζωή μας! 

Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αξία για τους εργαζόμενους όταν δεν υποστέλλει τη διεκδικήσεις 

ανάλογα με την κυβέρνηση και μαχητικά υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζόμενων που 

εκπροσωπεί, με διάρκεια αποφασιστικότητα, σύγκρουση. 

Να κάνουμε την απογοήτευση οργή και την οργή αγώνα!  

Όλες και όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις! 

 


