ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΚΙΝΗΣΕΙΣ –ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ
http://paremvaseisdimosiou.blogspot.gr/

dimosio.paremvasis@gmail.com

Όλοι στην πανεργατική απεργία στις 14/12
Να σηκώσουμε το κεφάλι για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ –
κεφαλαίου και αυτών που την εφαρμόζουν
Με συντονισμό από τα κάτω κόντρα στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό
Να κλιμακώσουμε τη σύγκρουση και να διεκδικήσουμε ότι μας ανήκει
Όλοι στα ανεξάρτητα συλλαλητήρια των πρωτοβάθμιων σωματείων
Αθήνα στο Μουσείο, 10.30πμ – Θεσσαλονίκη στην Καμάρα 10.30πμ
H κατάσταση που διαμορφώνεται κατά τον 8ο χρόνο υλοποίησης των μνημονιακών πολιτικών, που ακόμη
πιο επιθετικά ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε πλήρη συμφωνία με ΕΕ, ΔΝΤ και το κεφάλαιο,
είναι δραματική για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Η κυβέρνηση «έχει πάρει στην πλάτη της» την
πλήρη εφαρμογή του αντιδραστικού σχεδίου και την επιβολή όλων των μέτρων των Μνημονίων, καθώς και
των συνολικών σχεδίων του ελληνικού κεφαλαίου, αλλά και της ΕΕ και του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
στην ευρύτερη περιοχή.

Νέα σκληρή επίθεση σε δικαιώματα, αποδοχές, δημόσια αγαθά
Η κυβέρνηση εντείνει τα μέτρα των σκληρών περικοπών στα πλαίσια της εφαρμογής του 3ου Μνημονίου,
του νέου προϋπολογισμού και των 113 λεγόμενων προαπαιτούμενων της 3ης αξιολόγησης:
 Φέρνει νέες περικοπές στα προνοιακά επιδόματα (3τεκνοι και πολύτεκνοι) και μέχρι και 40% στις
κύριες και επικουρικές συντάξεις, για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, καθώς σύμφωνα με το
Ν.4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου) γίνεται επανυπολογισμός και από 1/1/2019 καταργείται η προσωπική
διαφορά των παλιών συνταξιούχων.
 Μειώνει ακόμη περισσότερο τις δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια κατά 8% (από τα 21 δισ. του 2017
στα 19,4 δισ το 2018), για τα νοσοκομεία κατά 28% (από τα 1,3 δισ ευρώ το 2017 κόβει τα 360 εκατ.),
για τις συγκοινωνίες κατά 32% (από 265 εκατ. το 2017 στα 179 εκατ. το 2018). Το ΕΚΑΣ από τα 320
εκατ. το 2017 θα φτάσει μόλις τα 80 εκατ. το 2018, ενώ σύμφωνα με τη μνημονιακή δέσμευση θα
καταργηθεί εντελώς το 2019!
 Συνεχίζει και εντείνει τη φοροεπιδρομή στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, προβλέποντας
να εισπράξει 950 εκατ. επιπλέον από φόρους το 2018.
 Εντατικοποιεί το ρυθμό εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου (ΔΕΗ - ενέργεια,
νερό, επενδυτικά σχέδια λεηλασίας του δημόσιου πλούτου).
 Εντείνει την επίθεση στη λαϊκή κατοικία, γενικεύοντας τους πλειστηριασμούς (ηλεκτρονικούς και
μη), για να μεταφερθεί τεράστιος πλούτος σε τράπεζες και ξένα FUNDS.
 Προωθεί τις αντιδραστικές «μεταρρυθμίσεις» στην υγεία και στην εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο, νέο
Λύκειο, τεχνική εκπαίδευση, συγχωνεύσεις ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, επιβολή σχεδιασμών ΟΟΣΑ-ΕΕ).
 Προετοιμάζει μαζικές απολύσεις συμβασιούχων και ανακύκλωση της ανεργίας.
 Προωθεί το μικρό ευέλικτο κράτος που θα λειτουργεί σε όφελος του κεφαλαίου.
 Εμπλέκει τη χώρα σε επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια, στερεί το λαό από 2,5 δισ για εξοπλισμούς

Αυταρχισμός και καταστολή
Κυβέρνηση και «Θεσμοί» γνωρίζουν καλά πως η επιβολή των μέτρων αυτών θα συναντήσει την οργή και
την αντίσταση των εργαζόμενων και του λαού! Γι’ αυτό μέσα στα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης
μπήκε και ο περιορισμός του δικαιώματος στην απεργία. Γι’ αυτό η αποτυχημένη προσπάθεια
αιφνιδιασμού με την κατάπτυστη τροπολογία «το βράδυ για να την ψηφίσει το πρωί» που στοχεύει στην
παρεμπόδιση της προκήρυξης απεργίας από τα πρωτοβάθμια σωματεία, θέτοντας ως προϋπόθεση τη
συμμετοχή 50% + 1 των μελών στη ΓΣ.
Η υπονόμευση του δικαιώματος στην απεργία που κατακτήθηκε με αίμα, οι λαμαρίνες στις εισόδους του Υπ.
Παιδείας που το μετατρέπουν σε φρούριο, πάνε πακέτο με την επανεμφάνιση των ΜΑΤ στους
πλειστηριασμούς, στους απεργούς στον Καρυπίδη, στους φοιτητές, στους διαδηλωτές ενάντια στην
κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, απέναντι σε κάθε αγωνιζόμενο.
Μνημόνια και σκληρά αντιλαϊκά μέτρα επιβάλλονται με σκληρή καταστολή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ ακολουθεί τον αυταρχισμό όλων των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, γιατί εφαρμόζει με
συνέπεια το 3ο Μνημόνιο, που ψήφισε είτε στηρίζει μαζί με τη ΝΔ, τη Δημοκρατική Παράταξη (ΠΑΣΟΚ),
το ΠΟΤΑΜΙ, την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, με άλλο τρόπο τη φασιστική Χρ. Αυγή και προβλέπει πρωτογενή
πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2023 και 2% μέχρι το 2060! δηλαδή επιτροπεία και Μνημόνια χωρίς τέλος.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιδίδεται σε μια απαράδεκτη επικοινωνιακή εκστρατεία πλήρους
αντιστροφής της πραγματικότητας, με τα περίφημα πλεονάσματα και το κοινωνικό μέρισμα, τη δήθεν δίκαιη
ανάπτυξη, τη σταθερότητα, τα «βγαίνουμε από τα μνημόνια»!

Να περάσουμε στην αντεπίθεση!
Σήμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να αντιτάξουμε και να διεκδικήσουμε επιθετικά την κάλυψη των
αναγκών και δικαιωμάτων απαιτώντας τον κλεμμένο πλούτο και τα όσα άρπαξαν από τους εργαζομένους και
το λαό στα χρόνια των μνημονίων.
Να διεκδικήσουμε:
 Το «ξεπάγωμα» του μισθολογίου, την επαναφορά των «δώρων», ως πρώτο βήμα αναπλήρωσης των
μισθολογικών απωλειών (απόδοση των μισθολογικών κλιμακίων, ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς
στο βασικό μισθό) -καμία νέα περικοπή. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε αυξήσεις, να ζούμε με
αξιοπρέπεια από το μισθό μας.
 Την ανατροπή όλων των αντιασφαλιστικών/αντισυνταξιοδοτικών νόμων και τις νέες περικοπές στο
όνομα των ελλειμμάτων των ταμείων.
 Μονιμοποίηση των συμβασιούχων και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη
των χιλιάδων κενών στο δημόσιο. Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών απασχόλησης και μείωση
του εργάσιμου χρόνου με αύξηση των αποδοχών. Λιγότερη δουλειά - δουλειά για όλους.
 Καμιά ιδιωτικοποίηση – Όχι στους πλειστηριασμούς ηλεκτρονικούς και μη. Κάτω τα χέρια από τη
δημόσια και τη λαϊκή περιουσία.
 Όχι στη συρρίκνωση και τις περικοπές - Δημόσια και δωρεάν Παιδεία και υγεία για όλους.
 Όχι στο κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης. Δε θέλουμε καμία δόση και νέο χρέος. Να σπάσει η συμφωνία,
ο κύκλος των μνημονίων, της διαπραγμάτευσης, της υποταγής σε ΕΕ, ΔΝΤ, Κεφάλαιο.
Στην κατεύθυνση αυτού του πλαισίου διεκδικήσεων και αιτημάτων, στη βάση των αναγκών και
δικαιωμάτων των εργαζομένων συνεχίζουμε :
 Τον αγώνα κατά της αξιολόγησης με την απεργία-αποχή. Καταγγέλλουμε και θα ρίξουμε στο κενό με το
συλλογικό μας αγώνα την προσπάθεια της κυβέρνησης για σύνδεση της «αξιολόγησης» με το
μισθολόγιο - βαθμολόγιο και με «ποινές» (προϋπόθεση για κατάληψη θέσης ευθύνης, συμμετοχή στην
κινητικότητα), την αξιολόγηση του 2018.
 Να προωθούμε τις διεκδικήσεις του κινήματος για τη διαγραφή - μη πληρωμή του χρέους, την
εθνικοποίηση των τραπεζών με εργατικό έλεγχο, την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ και
των αντιλαϊκών κυβερνήσεων, για έξοδο από την ΟΝΕ, το Ευρώ και την ΕΕ, για την κατάργηση των
μνημονιών, των εφαρμοστικών νόμων και των προαπαιτούμενων.

Να πάμε αλλιώς, με ανυποχώρητο αγώνα διαρκείας!
Τεράστιες είναι οι ευθύνες του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού ΓΣΕΕ–ΑΔΕΔΥ, που για
άλλη μια φορά ακολούθησαν γραμμή ήττας και υποταγής, αναμένοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης
αντί να καλέσουν τους εργαζόμενους σε μάχη, συντονίζοντας τον αγώνα για την ανατροπή.
Να κλιμακώσουμε τη σύγκρουση από τη μεριά των εργαζόμενων. Αποδείχτηκε ότι η επίθεση που δεχόμαστε
δεν έχει τέλος και δεν πρόκειται ούτε να ανακοπεί ούτε να σταματήσει, αν οι εργαζόμενοι δεν ξαναβγούν
αποφασιστικά στο δρόμο. Οι Παρεμβάσεις είχαμε προτείνει σχέδιο αποφασιστικής αναμέτρησης
ξεκινώντας με απεργιακό βήμα τον Οκτώβρη και νέα βήματα μπροστά με συνελεύσεις, επιτροπές αγώνα και
συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων, νέες κινητοποιήσεις με τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως με την
ελαστική εργασία που χτυπά ειδικά τη νεολαία, ώστε προχωρήσουμε σε απεργιακή κλιμάκωση, για να μη
μπορεί η κυβέρνηση να αιφνιδιάζει με την προπαγάνδα, τον αυταρχισμό και την απογοήτευση που σπέρνει.
Σε αυτό το δρόμο να βαδίσουμε για να οργανώσουμε τον αγώνα για την ανατροπή της σημερινής
δραματικής κατάστασης των εργαζομένων και την αποτροπή των νέων μέτρων, να κλιμακώσουμε τις
απεργιακές κινητοποιήσεις με στόχο να μην φτάσουν για ψήφιση τα μέτρα.
ΤΩΡΑ είναι η ώρα των γενικών συνελεύσεων και των αγωνιστικών αποφάσεων. Το δημοσιοϋπαλληλικό
κίνημα να συμβάλει σε μια νέα ανάταση των εργατικών αγώνων που θα πάρουν πανεργατικά και παλλαϊκά
χαρακτηριστικά γιατί μόνο έτσι, όπως αποδείχτηκε και στο παρελθόν, εμποδίστηκαν, ανακόπηκαν και
ανατράπηκαν μέτρα και πλευρές της Μνημονιακής επίθεσης κυβερνήσεων, ΕΕ, ΔΝΤ και κεφαλαίου σε
βάρος των εργαζόμενων.

