
 
 
 

 
  
 

 
Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέες και νέοι 

Στις 14 Νοέμβρη όλοι στους δρόμους, όλοι στην απεργία στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ. 

Δίνουμε όλοι μαζί, με όπλα το πλαίσιο του ΠΑΜΕ και το σύνθημα "Μπροστά οι δικές μας 
ανάγκες", δυναμική απάντηση σε όσους μας θέλουν συνένοχους στο μέλλον που 

ετοιμάζουν για μας και τα παιδιά μας. 

Γιατί νέες δυσκολίες είναι μπροστά μας. Η "δίκαιη ανάπτυξη" δεν αφορά εμάς τους 
εργαζόμενους, αλλά τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.  

Γιατί επιδιώκουμε να σπάσει η απογοήτευση, αλλά και η τρομοκρατία που 
εξαπολύει η εργοδοσία. Η μαζική συμμετοχή στην απεργία, που είναι ανώτερη μορφή 
συλλογικής πάλης, μπορεί να σπάσει το φόβο του κάθε εργάτη μπροστά στο αφεντικό. 

Για να εμποδίσουμε τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από την κυβέρνηση, 
όπως προβλέπει ο νόμος Βρούτση που ξαναψήφισαν μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ). 
Για να επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ και να μπορούμε με τον αγώνα μας 

να διεκδικήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις. 

Γιατί οι άνεργοι δεν μπορούν να ζήσουν με 300 ευρώ επίδομα ανεργίας, κι αυτά 
για ελάχιστους από μας. Για να αυξηθούν το επίδομα ανεργίας και ο χρόνος επιδότησης, 

να το παίρνουν όλοι οι άνεργοι, χωρίς προϋποθέσεις. Για να καταργηθούν τα δουλεμπορικά 
γραφεία που εκμεταλλεύονται την ανάγκη μας για δουλειά κι όλες οι ελαστικές μορφές 
εργασίας. 

Για να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές εργασίας και στο Δημόσιο. Η ανακύκλωση 
της ανεργίας, η εργασιακή ομηρία των συμβασιούχων, η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης 

στο Δημόσιο με κάθε είδους συμβάσεις πρέπει να λήξει, με άμεση μονιμοποίηση όλων των 
συμβασιούχων. 

Για να μην περάσει η αντιδραστική «αξιολόγηση» στο Δημόσιο. Η προσπάθεια όλων 

των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ για προσαρμογή του Δημοσίου στις ανάγκες της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, η συρρίκνωση, η λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στερεί 
υπηρεσίες από το λαό, υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων.  

Γιατί θέλουμε να μπορούμε όταν ασθενήσουμε να έχουμε δωρεάν περίθαλψη και 
φάρμακα. Να μην πεθαίνουμε στην αναζήτηση για ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο, να μη μας 
αναγκάζουν να ακριβοπληρώνουμε για θεραπείες, εξετάσεις, για πρόληψη και διάγνωση 

ασθενειών. 

Γιατί οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία δεν έχουν εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν 
έχουν υποδομές. Για να είναι η μόρφωση των παιδιών μας δικαίωμα και να μην 

πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ για αποσπασματική γνώση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 
μονοπωλίων. 

Γιατί την ώρα που κυβέρνηση, ΕΕ και τα μονοπώλια επιτίθενται και παίρνουν νέα 

μέτρα, την ίδια ώρα απλόχερα δίνουν στο κεφάλαιο νέες φοροαπαλλαγές, νέες 
μειώσεις στις εργοδοτικές εισφορές, περισσότερα κίνητρα στο όνομα των επενδύσεων, όπως 

προβλέπει άλλωστε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. 

Διεκδικούμε αγωνιστικά, μαχητικά τα δικαιώματα μας  



Γιατί η ιδιωτικοποίηση του νερού, της Ενέργειας, της Υγείας, της Παιδείας, των 
μεταφορών, των λιμανιών θα φέρει ακόμη περισσότερα βάσανα στη ζωή όλων μας, με 
νέες αυξήσεις στα τιμολόγια, με χειροτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Γιατί ο πλούτος που παράγει η εργατική τάξη είναι τόσος που όχι μόνο επαρκεί, 
αλλά και περισσεύει για να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανθρώπινες ανάγκες. Γιατί η 
εξέλιξη των τεχνολογιών και της επιστήμης είναι τέτοια που μπορεί να εξασφαλίσει υψηλό 

επίπεδο διαβίωσης για όλο το λαό, αρκεί να μην είναι στα χέρια μιας χούφτας μονοπωλίων. 

Γιατί για μας η απεργία "δεν έφαγε τα ψωμιά της", όπως ισχυρίζεται η πλειοψηφία 

της ΓΣΕΕ, που έχει πει "ναι σε όλα" όσα θέλουν το μεγάλο κεφάλαιο, η ΕΕ, η κάθε 
κυβέρνηση που πέρασε από αυτόν τον τόπο τα τελευταία 30 χρόνια. 

Γιατί με την απεργία μας αναδεικνύουμε πώς πρέπει να οργανωθεί ο αγώνας και 

ποια είναι η διέξοδος. Γιατί για μας, μόνο η δύναμη της συλλογικής πάλης, του ταξικού 
αγώνα δίνει ελπίδα, αποφασιστικότητα, προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον. 

Απάντηση να πάρουν οι εργατοπατέρες στις 14 Νοέμβρη με τις μαζικές απεργιακές 

συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ. 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
Διεκδικούμε: 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο. Μονιμοποίηση όλων των 

συμβασιούχων, με νομοθετική ρύθμιση. 

 Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. «Ξεπάγωμα» των μισθολογικών μας 

κλιμακίων, κάλυψη των απωλειών, επαναχορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Πλήρης και 

απρόσκοπτη μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας. 

 Κατάργηση της αντιδραστικής «αξιολόγησης» στο Δημόσιο. 

 Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου-Βρούτση που καταργεί τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις. Επαναφορά των ΣΣΕ και του κατώτερου μισθού στα 751€ για 

όλους. 

 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. 

 Δημόσια καθολική υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ, 

στο 80% του κατώτερου μισθού. 

 Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας. Να σταματήσουν όλες οι διώξεις! 

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας. 

 Απαιτούμε υποδομές εδώ και τώρα, αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής 

θωράκισης για να μην πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή, να μην καιγόμαστε το 

καλοκαίρι. 

 Καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους του ΝΑΤΟ και της 

ΕΕ. Δεν ανεχόμαστε να γίνει η χώρα μας αεροπλανοφόρο για επεμβάσεις. Δεν έχουμε 

να χωρίσουμε τίποτα με τους γείτονες λαούς. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες 

ανησυχίες, τις ίδιες ανάγκες. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΗ, 10πμ, Αγ. Βενιζέλου 


