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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όλοι και όλες στην 24ωρη πανεργατική απεργία στις 6 Νοέμβρη. Κάτω από την πίεση των
ταξικών συνδικάτων, ΓΣΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ κήρυξαν απεργία στις 6 Νοέμβρη. Ο δίκαιος αγώνας
των συναδέλφων διοικητικών συνεχίζεται κάτω από πιέσεις και ένταση της τρομοκρατίας
με εισαγγελικές παρεμβάσεις με συμμόρφωση προς τας υποδείξεις.
Έρχονται καινούργια μέτρα και ανατροπές στο ασφαλιστικό. Αυτό προμηνύει νέες μειώσεις
στις ήδη μειωμένες σε συντάξεις και παροχές. Στο στόχαστρο μπαίνουν τα ΕΦΑΠΑΞ και οι
επικουρικές συντάξεις που μειώνονται από 1-1-2014 και από 1-6-2014 αντίστοιχα.
Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις μέσα από τις Γ.Σ., τις σωματειακές επιτροπές
των εργαζομένων κάθε κλάδου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα , τις λαϊκές επιτροπές , τους
άνεργους, του συνταξιούχους, τους φοιτητές και τους ΕΒΕ σε γενικό ξεσηκωμό. Η απόφαση
για απεργία είναι συνειδητή πράξη και όχι τυπική υπόθεση, αποφασιστική διάθεση αγώνα
και αντίστασης από κάθε κλάδο και σε κάθε τόπο δουλειάς.
Να μην παραδώσουμε τα δικαιώματά μας . Η ζωή μας έγινε αφόρητη σε όλους του τομείς.
Να μην επιτρέψουμε να κάνουν τη ζωή μας κόλαση, και να μη δεχτούμε τις συνθήκες τις
σύγχρονης εξαθλίωσης. Βάζουν 25€ είσοδο για νοσηλεία στα νοσοκομεία, κλείνουν
νοσοκομειακές μονάδες, βγάζουν στο σφυρί την πρώτη κατοικία.
Ετοιμάζουν νέες αυξήσεις στα εισιτήρια, ιδιωτικοποιούν το ρεύμα , το νερό και την
εκπαίδευση. Καταδικάζουν εμάς και τα παιδιά μας στη μόνιμη ανεργία σε συνθήκες που 1,5
εκατομμύρια άνεργοι ανακυκλώνονται σε προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ και ΜΚΥΟ με 300 €
και πεντάμηνες συμβάσεις. Έρχονται χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Τι θα γίνει στα ΑΕΙ με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ ΙΙ;
Όλα τα μέτρα που παίρνονται σε βάρος μας είναι για να αυξηθούν τα κέρδη του κεφαλαίου.
Μόνο με ενότητα και πάλη με ενιαίο αγώνα όλων των εργαζομένων, όλων των κλάδων
ανατρέπεται αυτή η πολιτική ώστε να καρπώνονται οι εργαζόμενοι τον πλούτο που
παράγουν.
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Καμία απόλυση
Καμιά διαθεσιμότητα, μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους
Άμεσες προσλήψεις σε υγεία , πρόνοια, εκπαίδευση
Ενιαία ανώτατη εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν
Επιστήμη και έρευνα προς όφελος του λαού και όχι για την κερδοφορία των
επιχειρηματικών ομίλων.
Έξω οι εργολάβοι πάσης φύσεως από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Καμία ιδιωτικοποίηση, κανένα ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου.
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Κανένας πλειστηριασμός στη λαϊκή κατοικία.
Όχι στη φοροληστεία και σε όλα τα χαράτσια.
Να φορολογηθεί στο 45% το μεγάλο κεφάλαιο.

Μη σε παραμυθιάζουν ότι θα έρθουν σωτήρες και μάγοι να σε σώσουν. Πάρε την υπόθεση
στα χέρια σου. Χτίζουμε τη δική μας συμμαχία για μια οικονομία για το λαό που θα
καλύπτει από διατροφή, παιδεία, υγεία, πολιτισμό τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε αυτά δεν γίνονται μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης του
ήδη σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, ούτε μέσα στα πλαίσια της λυκοσυμμαχίας της
Ε.Ε.
Όλοι στη μάχη για την ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής για να ξαποστείλουμε
όσους κάθονται στο σβέρκο μας. Κανένας μόνος του.
Όλοι στις κατά τόπους συγκεντρώσεις.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

