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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ- ΚΑΛΕΜΑ  

Η κυβζρνθςθ οργανϊνει αναπτυξιακι φιζςτα για τθ Δυτικι Ελλάδα, ςτθν Πάτρα, Δευτζρα 5 και Σρίτθ 6 
Φλεβάρθ, με τθ ςυμμετοχι μεγάλου κυβερνθτικοφ κλιμακίου και επικεφαλισ τον πρωκυπουργό. 
Οργανϊνει αυτά τα αναπτυξιακά περιφερειακά ςυνζδρια ςε όλθ τθν Ελλάδα, τϊρα και ςτθν περιοχι 
μασ, προτάςςοντασ προτεραιότθτεσ για τθν ανάπτυξθ που εξυπθρετεί τθν κερδοφορία του κεφαλαίου, 
πάνω ςτα αποκαΐδια των εργατικϊν και λαϊκϊν δικαιωμάτων, με τθ γνωςτι, ψεφτικθ και 
παραπλανθτικι προπαγάνδα «βγαίνουμε απ’ τα μνημόνια και την επιτροπεία», «μπαίνουμε ςτην 
κανονικότητα», «ζρχεται η δίκαιη ανάπτυξη που όλοι θα επωφεληθοφν».  

Ο πρωκυπουργόσ και θ κυβζρνθςι του, ζρχονται ςτθν Πάτρα, ζχοντασ ήδη προχωρήςει ςτην ψήφιςη 
του πολυνομοςχεδίου για τθ Γ αξιολόγθςθ, το οποίο είναι ζνασ νζοσ κρίκοσ τθσ επίκεςθσ διαρκείασ 
κυβζρνθςθσ, Ε.Ε., ΔΝΣ, ΟΟΑ, κεφαλαίου, απζναντι ςτα λαϊκά ςτρϊματα και απζναντι ςτο χϊρο τθσ 
εκπαίδευςθσ. Σο αφιγθμα τθσ κυβζρνθςθσ και των «κεςμϊν», προςκροφει ςτα αντιλαϊκά μζτρα που 
ψθφίςτθκαν, ςτθν ποινικοποίθςθ των αντιδράςεων ςτουσ πλειςτθριαςμοφσ πρϊτθσ κατοικίασ, ςτον 
αντιςυνδικαλιςτικό νόμο και το δικαίωμα τθσ απεργίασ, ςτα κριτιρια ςυγχωνεφςεων ςχολικϊν 
μονάδων, ςτθν περαιτζρω επιδείνωςθ των εργαςιακϊν μασ ςχζςεων, αλλά και ςε αυτά που ζρχονται: 
νζο ςχολείο, αλλαγζσ ςτο Λφκειο, αξιολόγθςθ, αυτονομία ςχολικϊν μονάδων κλπ 

Είναι αναγκαίο ςιμερα οι εργαηόμενοι, οι άνεργοι, οι ςυνταξιοφχοι, οι  νζοι τθσ περιοχισ μασ, να 
ενωκοφν όλοι ςτον  αγϊνα για να διεκδικιςουν τα δικαιϊματά τουσ, να οργανϊςουν τθν πάλθ τουσ 
ενάντια ςτθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ, τθσ ΕΕ, του ΝΑΣΟ, των επιχειρθματικϊν ομίλων που 
καταςτρζφουν τθ ηωι μασ.  

Όλοι ςτη ςυγκζντρωςη, την Σρίτη  6 Φλεβάρη, ςτισ 6:00μμ, ςτην πλατεία 

μπροςτά ςτον  Αγ. Ανδρζα. 

√  Για το δικό μασ «νζο ςχολείο» που ονειρευόμαςτε και ςυλλογικά ανιχνεφουμε, χωρίσ διακρίςεισ 

και ταξικοφσ-οικονομικοφσ φραγμοφσ. 

√  Για τη δική μασ κοινωνία, ςτη δική μασ χϊρα και με τουσ δικοφσ μασ ςυμμάχουσ, ςτο δρόμο για μια 

κοινωνία αλληλεγγφησ, δημοκρατίασ, ελευθερίασ και ιςότητασ για όλουσ. 

√  Για την ανατροπή κάθε νεοφιλελεφθερησ αντεργατικήσ πολιτικήσ, κάθε Κυβζρνηςησ, του ΔΝΣ και 

τησ ΕΕ, του ΟΟΑ και του ΝΑΣΟ, και την ρήξη με τισ δυνάμεισ που τισ εκπροςωποφν. 

Για το Δ.. 

Ο Πρόεδροσ                                                    Ο Γραμματζασ 
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