
 

ΟΛΟΗ ΚΑΗ ΟΛΔ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ 27 ΝΟΔΜΒΡΖ. 

ΟΛΟΗ ΚΑΗ ΟΛΔ ΣΖ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΣΟΤ ΠΑΜΔ ΑΓΑΛΜΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 10.30 π.κ. 

Μελ αλέρεζαη ην κηθξόηεξν θαθό γηαηί θέξλεη ζην πξνζθήλην λέα επίζεζε! Με κεηώλεηο 

ηηο απαηηήζεηο ζνπ! 

 Δξγαδόκελε-ε, άλεξγε-ε, Να πάξνπκε ηε δσή καο, ην κέιινλ ζηα ρέξηα καο! Σν κέιινλ ηεο 

εξγαηηθήο νηθνγέλεηαο δε κπνξεί λα είλαη ε θηώρεηα, ε αλεξγία, ε εμαζιίσζε, ε κόληκε 

αλαζθάιεηα. Γε κπνξεί θάζε κέξα λα βαζαλίδεηαη, γηα λα ζσζνύλ ηα θέξδε ησλ εθκεηαιιεπηώλ, 

ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ. Η αλάπηπμε πνπ επηθαινχληαη θαη επηδηψθνπλ ζα θέξεη 

ζίγνπξα λέα θέξδε γηα ηνπο ιίγνπο θαη γηα ηνπο πνιινχο ζα ζπλερίδεηαη ε αλέρεηα, ε δσή κε ςίρνπια. O 

θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2015 θηλείηαη ζε απηφ ην πιαίζην, αλαθαηαλέκεη ςίρνπια θφβνληαο 

ζεκαληηθά θνλδχιηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εξγαηηθήο νηθνγέλεηαο, ζεσξεί δπζβάζηαθην θφζηνο ηηο 

απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη ζηηο ζπληάμεηο. 

Σν κέιινλ καο δε βξίζθεηαη ζηα όξηα ηεο πείλαο. Να απνξξίςνπκε ηε δσή κε ηα ςίρνπια θαη ηα 

απνθάγηα πνπ καο δίλνπλ. Υξεζηκνπνηνύλ ηελ αθξαία θηώρεηα σο κνριό πίεζεο γηα λα 

κεηώζνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηνπο κηζζνύο, γηα λα θαηαξγήζνπλ επηδόκαηα, ηηο ζπληάμεηο, λα 

θέξνπλ ηα όξηα επηβίσζεο ζηα ηάξηαξα. 

Να απνξξίςνπκε ηε ζεσξία ηεο ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ππνηαγήο.  Όζνη ηζρπξίδνληαη κε ηα ιφγηα 

θαη ηηο ζέζεηο ηνπο φηη κπνξεί λα ππάξρεη θνηλφ ζπκθέξνλ αλάκεζα ζην θεθάιαην θαη ηνπο εξγαδφκελνπο 

είλαη ερζξνί ηνπ ιανχ, ιέλε ςέκαηα. Δίλαη θνξντδία θαη απάηε λα ππνζηεξίδεη θάπνηνο όηη κπνξεί νη 

βηνκήραλνη, νη κεγαιέκπνξνη, νη κεγαινμελνδόρνη, νη ηξαπεδίηεο θαη εθνπιηζηέο λα έρνπλ άζηθηα 

ηα θέξδε θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπο θαη παξάιιεια νη εξγαδόκελνη λα ειπίδνπλ ζε αλαθνύθηζε θαη 

βειηίσζε ηεο δσήο ηνπο. Ζ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ βηνκεράλσλ, ησλ εθνπιηζηώλ, ησλ 

κεγάισλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, δε ζα αλαθνπθίζεη ηνπο εξγαδόκελνπο από ηνλ εθηάιηε ηεο 

αλεξγίαο, ην ζάξσκα ησλ κηζζώλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, ηε θνξνινγία θαη ηελ αθξίβεηα. Ζ ησξηλή, 

κεγάιε θεξδνθνξία γηα ηνπο κεγαινμελνδόρνπο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ε αθόκα πην 

κεγάιε επηδείλσζε ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηνπο κηζζνύο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πώο ελλννύλ ηελ αλάθακςε.  Να ζηακαηήζνπκε ηελ αξπαγή ηνπ 

κόρζνπ καο! Οπζηαζηηθέο απμήζεηο παληνύ! Δίλαη ζην ρέξη καο! 

Δδώ θαη ηώξα: ΤΠΟΓΡΑΦΗ Εζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο κε επαλαθνξά ζηα 751 επξψ γηα 

φζνπο ακείβνληαη κε ην βαζηθφ κηζζφ, σο ειάρηζηε βάζε γηα απμήζεηο ζηνπο θαηώηαηνπο κηζζνύο. 

 Να επαλέιζνπλ νη θαηψηεξνη θιαδηθνί κηζζνί ζηα επίπεδα ηνπ 2009. Να θαηαξγεζεί ην αίζρνο ησλ 

άζιησλ κηζζψλ πείλαο, ησλ 586 θαη 511 επξψ. Καλέλαο εξγαδφκελνο ρσξίο ζπιινγηθή ζχκβαζε. Να 

βάινπκε ηέξκα ζηε ζχγρξνλε γθηινηίλα ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ. Να θαηαξγεζνχλ άκεζα φινη νη 

αληεξγαηηθνί λνκνί πνπ ηζαθίδνπλ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Να απνθαηαζηαζνχλ νη ζηαζεξέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 

Κακία λέα παξέκβαζε ζην θνηλσληθναζθαιηζηηθό ζύζηεκα. Δίλαη ΑΗΣΗΑ ΠΟΛΔΜΟΤ! Δδώ θαη 

ηώξα: Κάιπςε ησλ απσιεηώλ θαη πιήξε θξαηηθή εγγχεζε φισλ ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ παξνρψλ. Σα 

έρνπλ πιεξψζεη νη εξγαδφκελνη κε ην παξαπάλσ! Να θαιπθζνχλ άκεζα φιεο νη αλάγθεο ησλ Σακείσλ 



απφ ην θξάηνο θαη ηε κεγαινεξγνδνζία. Καηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ θαη ησλ 

εθαξκνζηηθψλ λφκσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε  θαη ηηο ζπληάμεηο. Καηψηεξε ζχληαμε 

ζηα 600 επξψ. Καλέλαο εξγαδφκελνο αλαζθάιηζηνο. Άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηψλ, ηεο 13εο θαη 

14εο ζχληαμεο. 

Να κπεη ηέξκα ζηνλ εθηάιηε ηεο αλεξγίαο! Δδώ θαη ηώξα:Κάιπςε ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ γηα φζν 

δηαξθεί ε αλεξγία. Επίδνκα αλεξγίαο ζηα 600 επξψ. Σν δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο λα αλαγλσξίδεηαη σο 

ζπληάμηκνο ρξφλνο ρσξίο επηβάξπλζε ησλ αλέξγσλ. Να βαξχλνληαη ην θξάηνο θαη νη εξγνδφηεο. Να 

ζηακαηήζεη ην ζθιαβνπάδαξν ησλ πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο 

 Να κελ αλερηνύκε ηηο ζπλζήθεο ηεο ζύγρξνλεο εμαζιίσζεο! Όπνηνο ηαπηίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

εξγαδφκελσλ κε ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνηνο βάδεη ηηο δεζκεχζεηο κε ηελ Επξσπατθή Έλσζε 

πάλσ απφ ηελ επηβίσζε θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ, βξίζθεηαη ζηελ αληίπεξα φρζε. 

Βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά ηνπ παξάδεηζνπ γηα ηε κεγαινεξγνδνζία θαη ηεο θφιαζεο γηα ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ. 

 Μελ πεξηκέλεηο “ζσηήξεο”! Απφ ηε δξάζε καο, ηνπο αγψλεο καο, ηηο δηεθδηθήζεηο καο, εμαξηάηαη ε 

“ζσηεξία” καο, ε αμηνπξεπήο δσή, ε κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκαηα. Να απνξξίςνπκε ηελ 

απηαπάηε φηη αλ αιιάμνπλ νη δηαρεηξηζηέο ζηελ θπβέξλεζε ζα γίλεη πην αλζξψπηλν ην εθκεηαιιεπηηθφ 

ζχζηεκα, πσο ζα γπξίζεη ν ηξνρφο. Η αλακνλή, ε ελαπφζεζε ειπίδαο ζε θπβεξλεηηθέο ελαιιαγέο 

απνδείρηεθε πσο δε θέξλεη πίζσ θαηαθηήζεηο. Η αδξάλεηα, ε θαζπζηέξεζε δεκηνπξγεί λέεο 

ππνρσξήζεηο, λέεο απψιεηεο, ζηαζεξνπνηείηαη ε θηψρεηα θαη ε εμαζιίσζε. 

 Να ζπάζνπκε ηα δεζκά ηεο ζύγρξνλεο ζθιαβηάο! Οπνηαδήπνηε πξαζηλνκπιέ ή ξνδ 

δηαπξαγκάηεπζε ζηα πιαίζηα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζα καο θνξηψλεη κε λέεο δεζκεχζεηο γηα 

αληηιατθά κέηξα. Οη ησξηλέο ππνζρέζεηο-ςίρνπια θπβέξλεζεο θαη ΤΡΘΖΑ απνδεηθλχνπλ πσο ε 

ζηξαηεγηθή ηνπο είλαη εληαία, πξνζηαηεχνπλ ηνλ πινχην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, δίλνπλ ψζεζε γηα 

ηε κεγαιχηεξε θεξδνθνξία ηνπο θαη απφ ηελ άιιε δίλνπλ θνχζθεο-αέξα ζηνπο εξγαδφκελνπο.  Η δσή κε 

απνδνρή ησλ δεζκεχζεσλ θαη ηνπ ρξένπο ζεκαίλεη αλεξγία, θηψρεηα, δπζηπρία, κηζή δσή! Σν εξγαηηθφ-

ιατθφ θίλεκα δε κπνξεί λα θάλεη πίζσ απφ ην αίηεκα γηα κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, γηα θαηάξγεζε 

ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ θαη απνδέζκεπζε απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε. Αιιηψο 

ζα δνχκε θάησ απφ δηαξθή «κλεκφληα». Οη εξγαδφκελνη είλαη νη παξαγσγνί ηνπ πινχηνπ! Απηνί 

παξάγνπλ, απηνί θηλνχλ ηα εξγνζηάζηα, ηα ιηκάληα, ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Σν κφλν αλαγθαίν θαη ξεαιηζηηθφ είλαη ν παξαγφκελνο πινχηνο λα επηζηξέςεη ζηνλ παξαγσγφ ηνπ. Να 

θαηεπζπλζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. 

 Δληαίν κέησπν απέλαληη ζηε γξακκή ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ. To ΠΑΜΕ ραηξεηίδεη ηηο 

εθαηνληάδεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπληφληζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ζπκκεηείραλ ζην 

Παλειιαδηθφ ζπιιαιεηήξην ηελ 1ε Ννέκβξε. Υαηξεηίδεη ηε κεγάιε ζπκκεηνρή ζπιιφγσλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ, αγξνηψλ, γπλαηθψλ, λενιαίαο, επηηξνπψλ αλέξγσλ πνπ ζπδήηεζαλ θαη έλσζαλ 

ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα απηφλ ηνλ παιιατθφ-παλειιαδηθφ μεζεθσκφ. Σν βήκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε λέα δπλακηθή, παλειιαδηθά, θαηά θιάδν, θαηά πεξηνρή, ζε θάζε ηφπν δνπιεηάο. 

Καινχκε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο κε κεγαιχηεξε επηκνλή θαη απνθαζηζηηθφηεηα λα βξεζνχλ 

ζηνπο θιάδνπο, ζηηο επηρεηξήζεηο, λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εξγάηεο θαη ηηο εξγάηξηεο, λα κπνπλ κπξνζηά 

γηα λα ζεθσζεί άλεκνο δηεθδηθήζεσλ ζε θάζε θιάδν θαη ρψξν δνπιεηάο. 

Κακία έθπησζε ζηηο αλάγθεο θαη ηα δηθαηώκαηα καο! Να δηεθδηθήζνπκε ηε δσή πνπ καο 

αμίδεη! 

 


