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ΣΑΞΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ  ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΚΗ ΣΑΞΗ - ΛΑΪΚΗ 
ΤΜΜΑΥΙΑ 

ΚΑΣΑ ΣΗ ΠΛΟΤΣΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΜΟΤ 

  
ΟΛΟΙ  στε συγθέλτρωσε του ΠΑΜΕ, στο ύλταγκα 10.30 π.κ 

  
Τηκνχκε ηελ Δξγαηηθή Πξσηνκαγηά, ηνπο αγσληζηέο πνπ έδσζαλ ηε δσή ηνπο ζηνπο ηαμηθνχο αγψλεο. 
Σηέιλνπκε ζεξκφ, αγσληζηηθφ ραηξεηηζκφ ζηελ εξγαηηθή ηάμε ηεο ρψξαο καο, ζηελ παγθφζκηα εξγαηηθή ηάμε.  
Δθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγχε καο ζηνπο ιανχο πνπ αλακεηξνχληαη κε ηνλ Ικπεξηαιηζκφ, πνπ αληηζηέθνληαη 
ζηηο απεηιέο, ηηο επεκβάζεηο, ηνπο πνιέκνπο, ηελ επηβνιή θαηνρηθψλ δπλάκεσλ.   
Οη εμειίμεηο έρνπλ βάιεη ηελ εξγαηηθή ηάμε κπξνζηά ζε λέα θαζήθνληα.      
Οη ηκπεξηαιηζηηθνί αληαγσληζκνί ζηα Βαιθάληα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή, γηα ηνλ έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ 
πεγψλ θαη δξφκσλ, δηακνξθψλνπλ επηθίλδπλε θαηάζηαζε.  
Η αιιαγή ησλ ζπλφξσλ, ε αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ Κνζζφβνπ, ε δεκηνπξγία θξαηψλ πξνηεθηνξάησλ θαη ε 
εγθαηάζηαζε Ακεξηθάληθσλ, Ναηντθψλ βάζεσλ είλαη κέξνο ησλ επηζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζηξέθνληαη θαηά ησλ 
ιαψλ.   
Δληείλνπκε ηνλ αγψλα θαηά ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, θαηά ησλ ΗΠΑ, ηνπ ΝΑΤΟ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 
νπνία γίλεηαη πην αληηδξαζηηθή κε ηε ιεγφκελε «Δπξσπατθή ζπλζήθε» (ην καζθαξεκέλν Δπξσζχληαγκα) πνπ 
νδεγεί ζηελ κεγαιχηεξε ζηξαηηθνπνίεζε, ζην δπλάκσκα ηεο θαηαζηνιήο, ησλ αληηδεκνθξαηηθψλ κέηξσλ, ζην 
ρηχπεκα θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο επίζεζεο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ θαηά ηνπ ζπλφινπ 
ησλ εξγαηηθψλ –ιατθψλ δηθαησκάησλ.  
Καινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο λα απαηηήζνπλ δεκνςήθηζκα απφ ηελ θπβέξλεζε, λα πνχλε ΟΥΙ στελ 
Ευρωσυλζήθε, ΟΥΙ στελ Ευρωπαϊθή Έλωσε.     
Η ηκπεξηαιηζηηθή επηζεηηθφηεηα δελ εθδειψλεηαη κφλν κε απεηιέο, επεκβάζεηο θαη πνιέκνπο. Δθδειψλεηαη 
θαζεκεξηλά κε ηηο αληηδξαζηηθέο αιιαγέο, κε ηηο αλαδηαξζξψζεηο πνπ θάλεη ν θαπηηαιηζκφο γηα λα εληζρπζεί ε 
αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ,  λα δηαησληζζεί ην θαπηηαιηζηηθφ εθκεηαιιεπηηθφ 
ζχζηεκα.  
Η αλάπηπμε, ε πνιηηηθή πνπ έρεη θξηηήξην ην θέξδνο ηνπ θεθαιαίνπ, θνξηψλεη ζπλερψο θαη πεξηζζφηεξα βάξε 
ζηελ εξγαηηθή ηάμε, ζηα ιατθά ζηξψκαηα. 
Η Ν.Γ θαη ην ΠΑΣΟΚ πινπνηνχλ ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή, εθαξκφδνπλ ζθιεξή αληηιατθή πνιηηηθή, γηαηί είλαη 
δηαρεηξηζηέο ηνπ εθκεηαιιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο, ηα θέξδε ηεο πινπηνθξαηίαο.  
Η πνιηηηθή ηνπ δηθνκκαηηζκνχ αλαηξέπεη ηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, απμάλεη ηα φξηα ειηθίαο 
ζπληαμηνδφηεζεο, θαζειψλεη ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο, ππνβαζκίδεη, εκπνξεπκαηνπνηεί ηελ Υγεία, ηελ 
Παηδεία, ηελ Πξφλνηα, επηβάιιεη κέηξα θαηαζηνιήο, ρηππάεη δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα. 
Η πξάμε απνδεηθλχεη φηη ε πνιηηηθή ηνπ δηθνκκαηηζκνχ αλαηξέπεη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα,  ρηππάεη ην 8σξν, 
ην ζηαζεξφ ρξφλν εξγαζίαο, επεθηείλεη ηελ κεξηθή απαζρφιεζε, ππνλνκεχεη ηηο Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο, 
απειεπζεξψλεη βαζηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηδησηηθνπνηεί δεκφζηεο επηρεηξήζεηο.  
Σην  έδαθνο ησλ αληεξγαηηθψλ αιιαγψλ πνπ πξνσζήζεθαλ κέρξη ζήκεξα, έξρνληαη λέα ζθιεξά κέηξα γηα λα 
θάλνπλ θηελφηεξε ηελ εξγαηηθή δχλακε. Δηνηκάδνληαη λέα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα, λέα επηδξνκή γηα ηελ 
θαηάξγεζε ησλ Βαξέσλ – Αλζπγηεηλψλ, απειεπζέξσζε ησλ απνιχζεσλ, θαηάξγεζε ηεο απνδεκίσζεο, 
αθφκα πην ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε.  
Κακηά πξνζδνθία απφ ηελ πνιηηηθή πνπ ππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαπηηαιηζηψλ. 
Κακηά εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπ Δπξσκνλφδξνκνπ, ζηνλ ΣΥΝ πνπ έρεη ηαρζεί ππέξ ηεο ειεχζεξεο 
θίλεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ππέξ ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο πνπ αθνπιίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο.  
Αληηπάιεκα ησλ θεληξναξηζηεξψλ – θεληξνδεμηψλ ζελαξίσλ πνπ ζρεδηάδεη ε αζηηθή ηάμε γηα λα πεξλάεη πην 
απνηειεζκαηηθά ηηο αληηδξαζηηθέο αιιαγέο θαη λα εγθισβίδεη ιατθέο δπλάκεηο.  
Μαδηθή θαηαδίθε ησλ πιεηνςεθηψλ ηεο ΓΣΔΔ – ΑΓΔΓΥ, απνδπλάκσζε ηνπ εξγνδνηηθνχ –θπβεξλεηηθνχ 
ζπλδηθαιηζκνχ πνπ είλαη θνξέαο ππνηαγήο, ελζσκάησζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηδηψμεηο ηνπ θεθαιαίνπ, 



ζηεξίδεη ηηο αληηδξαζηηθέο αιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαηαδηθάδεη ρηιηάδεο εξγάηεο θαη εξγάηξηεο ζηελ θηψρεηα 
ππνγξάθνληαο ηελ Δζληθή Σχκβαζε κε άζιηνπο φξνπο, κε απμήζεηο έλα Δπξψ ηελ εκέξα.    
Τν ΠΑΜΔ είλαη ειπίδα γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε, είλαη πξσηνπφξα δχλακε κε γξακκή πάιεο πνπ ελαληηψλεηαη 
ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ, έρεη ζηφρνπο, αηηήκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ εξγαηηθψλ - 
ιατθψλ  νηθνγελεηψλ, ηεο λενιαίαο καο. 
υλεχίδουκε ηνλ αγψλα γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ηηο Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο. Παιεχνπκε γηα φια ηα 
πξνβιήκαηα πνπ βαζαλίδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο εξγαδφκελεο, Έιιελεο θαη Μεηαλάζηεο, λένπο θαη 
λέεο.  
Καταβάιιουκε κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ην δπλάκσκα ηεο ηαμηθήο ελφηεηαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, γηα ην 
θηίζηκν ηεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο κε ηελ αγξνηηά θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο ηεο πφιεο.   
Επηκέλουκε ζηελ αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ζην δπλάκσκα ησλ ζπλδηθάησλ, ζηελ ηζρπξνπνίεζε 
ησλ δεζκψλ κε ηα κέιε ηνπο, ζηελ νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ δεκηνπξγία γεξψλ βάζεσλ ζηνπο 
ηφπνπο δνπιεηάο.  
Σε απηφ ην δξφκν βαδίδνπκε κε κεγαιχηεξε απαηηεηηθφηεηα, δηδαζθφκελνη απφ ηα ηαμηθά, επίθαηξα κελχκαηα 
ηεο Δξγαηηθήο Πξσηνκαγηάο       
Δπηδηψθνληαο λα ζπζπεηξσζνχλ, λα ζηξαηεπηνχλ ζηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο θαηά ηεο 
πινπηνθξαηίαο θαη ηνπ Ικπεξηαιηζκνχ, λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα βαζηέο, ξηδηθέο αιιαγέο, γηα αλάπηπμε πνπ έρεη 
θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.     
Μέζα ζην θακίλη ηεο ηαμηθήο αλακέηξεζεο δεκηνπξγνχκε ηηο  πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
εξγαηηθήο ηάμεο απφ ηα δεζκά ηνπ θεθαιαίνπ, γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο αλζξψπνπ απφ 
άλζξσπν.  
  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ 
                    Πιήξε – ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο.  7σξν -5λζήκεξν-35σξν. 

                    Καηψηεξν κηζζφ 1.400 Δπξψ, θαηψηεξν κεξνθάκαην 56 Δπξψ .Καηψηεξε ζχληαμε 1.120 Δπξψ. 

Σχληαμε ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνχ. Καηάξγεζε ηεο θνξνινγίαο ζηα είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο 
θαη ζηα θαχζηκα. Αθνξνιφγεην φξην 30.000 Δπξψ γηα ηελ ιατθή νηθνγέλεηα. 

                    Καηάξγεζε ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ ηεο Ν.Γ θαη ηνπ ΠΑΣΟΚ. 

                    Υπνρξεσηηθή, Γεκφζηα Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα φινπο. ’κεζε θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ ηεο 
εξγνδνζίαο θαη ηνπ θξάηνπο ζηα ηακεία.  
 Απνθιεηζηηθά Γεκφζηα-Γσξεάλ Υγεία, Πξφλνηα, Παηδεία. Καηάξγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

                    Σχληαμε ζηα 55 ρξφληα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο. 
Πέληε (5) ρξφληα ιηγφηεξν γηα ηα Βαξέα - Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα. 
Οπζηαζηηθά κέηξα Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. Πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο.  

                    Καηνρχξσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο κε 4.050 εκέξεο εξγαζίαο. 

                    Σπληαμηνδφηεζε αλεμαξηήησο ειηθίαο ζηα 30 ρξφληα εξγαζίαο. 

                    ΟΦΙ ζηελ απειεπζέξσζε θαη ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Τειεπηθνηλσληψλ θ.α. 
Δληαίνη, απνθιεηζηηθά θξαηηθνί θνξείο ζηελ ππεξεζία ησλ ιατθψλ αλαγθψλ.     

                    Ννκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηψλ, ηζνηηκία δηθαησκάησλ, δηθαίσκα κεηαθνξάο αζθαιηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο.   

                    Όρη ζηελ πνηληθνπνίεζε ησλ αγψλσλ θαη ζηηο δηψμεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ ζηα 
εκθηαισκέλα πνηά θαη αιινχ. 
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