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Απεπζπλφκαζηε: 

 ε φζνπο εξγαδφκελνπο ιέλε δελ πάεη άιιν, δε κπνξεί λα ζπλερηζηεί 
έηζη ε δσή καο, δε κπνξεί ην κέιινλ καο, ην κέιινλ ηεο λενιαίαο λα 
είλαη ε θηψρεηα, ε εθκεηάιιεπζε, νη πφιεκνη. 

 ε φζνπο είλαη γνλαηηζκέλνη απφ ηα βάξε, απφ ηελ αληηιατθή πνιηηηθή 
θαη αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη. ε φζνπο βξίζθνληαη έμσ απφ ηε 
ζπιινγηθή δξάζε θαη πάιε, έμσ απφ ηελ νξγαλσκέλε δσή ησλ 
ζπλδηθάησλ. 

 ε φζνπο ζέινπλ λα ζπκπνξεπηνχλ κε ην ηαμηθφ εξγαηηθφ θίλεκα, κε ηηο 
φπνηεο αληηξξήζεηο ηνπο, ε φζνπο ζέινπλ λα ζπκβάιινπλ, ζηελ 
νξγάλσζε ηεο πάιεο θαη δε βνιεχνληαη κε ηε ζεκεξηλή βάξβαξε 
θαηάζηαζε, ηε ινγηθή δε γίλεηαη ηίπνηα, ν γέγνλε γέγνλε, ηελ 
απαηζηνδνμία 

 ε φζνπο ζπλεηδεηνπνηνχλ απφ ηελ πείξα ηνπο φηη ηίπνηα θαιφ δελ έρεη 
θέξεη ζηε δσή ηνπο ε ελαιιαγή ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ ππεξεηνχλ ηνπο 
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ηελ Δ.Δ. θαη ην ΛΑΣΟ.  

 ε φζνπο δε ζπκθσλνχλ ζηε ρψξα λα ζνπιαηζάξεη ην ΛΑΣΟ, 
θαηαιαβαίλνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ επηθίλδπλσλ ζρεδηαζκψλ ησλ 
ηκπεξηαιηζηψλ 

 ε φζνπο πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα βάινπκε πιψξε γηα λα βγάινπκε 
κπξνζηά ηηο δηθέο καο αλάγθεο 

 ε φζνπο βιέπνπλ φηη νη ζπλδηθαιηζηηθέο εξγνδνηηθέο, θπβεξλεηηθέο 
εγεζίεο φπσο ε πιεηνςεθίεο ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ δε κπνξνχλ θαη δε 
ζέινπλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 
ε φζνπο ζέινπλ ηα ζπλδηθάηα λα είλαη καθξηά απφ ηελ εξγνδνζία θαη 
ηηο θπβεξλήζεηο ηεο. Λα ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 
Λα θσλάμνπκε δπλαηά: Θακηά αλακνλή, θακηά αλνρή, «θακία 
ζπλζεθνιφγεζε» κε ηα ςίρνπια, κε ηνπο κηζζνχο ησλ 300 επξψ, κε ηελ 
θαθνπιεξσκέλε κηζνδνπιεηά, κε ηελ αλεξγία. Γηεθδηθνχκε ηηο ζχγρξνλεο 
αλάγθεο καο. 

Όζνη πξνβιεκαηίδνληαη, λα ζθεθζνχλ. Οη ζπζίεο ηεο ππνηαγήο, ηνπ 
ζπκβηβαζκνχ είλαη κεγαιχηεξεο θαη ρσξίο ιήμε. Ζ πείξα ηεο πεξηφδνπ ηεο 
θξίζεο απηφ δείρλεη. 

Θαινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο λα δηαδειψζνπλ καδηθά θαη καρεηηθά ζην 
ζπιιαιεηήξην ηνπ αββάηνπ, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο λα είλαη ζε 
εηνηκφηεηα, λα αληηκεησπίζνπλ λέεο θαη παιηέο πξνβνθάηζηεο πνπ ζηήλνληαη 



απηέο ηηο κέξεο ζηε Θεζζαινλίθε. ρέδηα ηεο πξεζβείαο, ηεο θπβέξλεζεο, 
θαζηζηνεηδψλ πνπ απφ ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο, έρνπλ ζηφρν λα 
βάινπλ εκπόδηα ζηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εξγαηηθέο 
δηαδειψζεηο. Θαινχκε ηνπο εξγαδνκέλνπο λα κε θνβεζνχλ, λα κελ πεξάζεη 
ην θιίκα πξνβνθάηζηαο θαη θαηαζηνιήο πνπ σθειεί κόλν ηελ θπβέξλεζε, 
ην θεθάιαην, ηα θόκκαηα θαη ηηο δπλάκεηο πνπ ην ζηεξίδνπλ. ζέινπλ 
ηνπο εξγαδόκελνπο λα δέρνληαη κνηξνιαηξηθά ηελ «ζθαγή » ηνπο, 
«παξακπζηαζκέλνπο» λα πεξηκέλνπλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπο, 
θιεηζκέλνπο ζηα ζπίηηα ηνπο γηα λα κπνξνύλ όινη απηνί λα πινπνηνύλ 
ηα αληεξγαηηθά ηνπο ζρέδηα. 

Οη θαηαθηήζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θεξδήζεθαλ κε αγώλεο ελάληηα 
ζην κεγάιν θεθάιαην, ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ, ηελ Ε.Ε. 

Κε ην ζχλζεκα «ΜΠΡΟΣΑ ΟΙ ΔΙΚΕ ΜΑ ΑΝΑΓΚΕ» θαη φρη ηα θέξδε 
ησλ ιίγσλ, θαηαζέηνπκε ην πιαίζην ησλ δηεθδηθήζεσλ πνπ πξέπεη λα 
ηνπνζεηήζνπλ ζε πξψην πιάλν νη εξγαδφκελνη, νη ζπλδηθαιηζηηθέο 
νξγαλψζεηο. Λα κελ μεγειαζηνχλ απφ ην φξγην εθβηαζκψλ θαη δηιεκκάησλ, 
ηεο αλέμνδεο παξνρνινγίαο πνπ ήδε έρεη μεθηλήζεη, ηελ πξνεθινγηθή 
ηαρηηθή ηεο θπβέξλεζεο , ηα ςέκαηα θαη ηεο απηαπάηεο πνπ ζηόρν 
έρεη λα μεραζηνύλ νη αληεξγαηηθνί λόκνη θαη ε αληηιατθή πνιηηηθή πνπ 
ζπλερίδεηαη αδηάθνπα. Οη εξγαδόκελνη, νη άλεξγνη, νη ζπληαμηνύρνη, νη 
απηναπαζρνινύκελνη, ε κηθξνκεζαία αγξνηηά, νη γπλαίθεο θαη νη 
λενιαία δελ πξέπεη λα μεράζνπλ απηό πνπ δνπλ θαζεκεξηλά. Σελ 
θαπηηαιηζηηθή βαξβαξόηεηα πνπ γελλά πξνβιήκαηα γηα ηνλ 
εξγαδόκελν ιαό, γηα λα εμαζθαιίδνληαη θέξδε γηα ηνπο ιίγνπο. Ο 
πινύηνο πνπ παξάγεη ε εξγαηηθή ηάμε βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ 
θαπηηαιηζηώλ, έρνπλ ηελ εμνπζία ζηελ νηθνλνκία θαη απηό απνηειεί 
εκπόδην γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθώλ καο αλαγθώλ. 

ΑΜΣΕΠΘΘΕΗ 

Ιάζε εξγάηεο, θάζε ιατθή νηθνγέλεηα έρεη ζπκθέξνλ λα παιέςεη 
δίπια ζην ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα, δίπια ζηα ζσκαηεία, ηα εξγαηηθά 
θέληξα, ηηο νκνζπνλδίεο πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζην ΠΑΛΕ, ζε θάζε 
ρώξν δνπιεηάο, ζε θάζε θιάδν, ζε θάζε πεξηνρή γηα: 

 Θαηάξγεζε φινπ ηνπ αληεξγαηηθνχ πιαηζίνπ, δηαηάμεσλ θαη λφκσλ απφ ην 
2010 κέρξη ζήκεξα. 

 Απμήζεηο ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο, θνηλσληθέο παξνρέο. 

 λα κπεη ηέινο ζηε θνξνιεζηεία, λα θαηαξγεζνχλ ηα θάζε είδνπο ραξάηζηα. 

Φηάλεη πηα κε ηα ςέκαηα θαη ηηο απάηεο ηνπο!  

Ζ «αλάπηπμε» ηνπο ζεκαίλεη καησκέλα πιενλάζκαηα κέρξη ην 2060! Λα 
ράλνπκε ζπλερψο απφ ην κηζζφ καο, ηελ ζχληαμή καο, ηελ αζθάιηζε καο. 



ηήλεηαη πάλσ ζηα απνθαΐδηα ησλ εξγαηηθψλ ιατθψλ δηθαησκάησλ. Οη πάλσ 
απφ 700 κλεκνληαθνί λφκνη είλαη εδψ θαη παξακέλνπλ ζε πιήξε ηζρύ. Δελ 
εμαθαλίζηεθαλ επεηδή ν πξσζππνπξγόο θαη ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-
ΑΜΕΚ δηαθήξπμαλ από ηελ ΘΘΑΙΗ, ην ηέινο ησλ κλεκνλίσλ. ηηο 
δηαθεξύμεηο ηνπο, ην γλσξίδνπκε όινη πνιύ θαιά πσο «είλαη 
καλνύιεο». Η πξαγκαηηθόηεηα όκσο πνπ βηώλεη ν ιαόο δείρλεη ηα 
αθξηβώο ηα αληίζεηα. 

Μα κελ αθήζνπκε ζε ρισξό θιαξί ηελ εξγνδνζία θαη ηηο θπβεξλήζεηο 
ηεο.  

Κφλν ε ιατθή πάιε, κε ηελ αλαζχληαμε ηνπ εξγαηηθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ 
θηλήκαηνο, ε θνηλσληθή ζπκκαρία εξγαηψλ, αγξνηψλ, 
ειεπζεξνεπαγγεικαηηψλ απηναπαζρνινχκελσλ, λενιαίαο θαη γπλαηθψλ 
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαηξέςνπκε ην βάξβαξν 
θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα.  

Ζ θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα θαη νη παξνρέο-ςίρνπια ζα εληαζνχλ! Σελ ίδηα 
ζηηγκή πνπ πεηζνθφβνληαη νη ζπληάμεηο, έρνπλ αξρίζεη θαη γίλνληαη αηζζεηνί 
νη θφξνη, λένη θαη παιηνί ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, βηνκήραλνη θαη 
κεγαινεξγνδνζία αθνλίδνπλ ηα λχρηα ηνπο γηα ηελ νκπξέια κέηξσλ πάλσ ζηα 
«εξγαζηαθά», κπξνζηά ζηε λέα δηαπξαγκάηεπζε. Άιισζηε είλαη γλσζηφ. 
Όηαλ ε κεγαινεξγνδνζία απαηηεί, νη θπβεξλήζεηο ηεο λνκνζεηνύλ. 

Οη φπνηεο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο δελ 
πξέπεη λα μεγειάζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ θπβέξλεζε αθήλεη άζηθην ην 
λνκηθφ νπινζηάζην ησλ εξγνδνηψλ, ηεο Λ.Γ. (Λφκνο Βξνχηζε). Ζ φπνηα 
αχμεζε ζηα 586 επξψ ζα παξζεί πίζσ δηπιάζηα απφ ηε κείσζε ηνπ 
αθνξνιφγεηνπ. Ζ δήζελ επαλαθνξά ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο νπζηαζηηθά δε ζα 
έρεη ηζρχ, γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγνδφηεο λα κελ θαηαζέηνπλ ην 
κεηξψν ησλ κειψλ ηνπο γηα λα δηαπηζησζεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. 
Δληζρχεη έηζη ηε κεγαινεξγνδνζία ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Δλψζεσλ Πξνζψπσλ. 
Σν 52% ησλ λέσλ εξγαδφκελσλ εξγάδνληαη κε επέιηθηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 
θαη ακείβνληαη κε 378 επξψ κεηθηά. Απηή ε κεγάιε πιεηνςεθία εξγνιαβηθψλ, 
ελνηθηαδφκελσλ δηακνξθψλεη κηα θαηάζηαζε φπνπ ιηγφηεξν απφ ην 10% 
θαιχπηεηαη απφ ζπκβάζεηο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή 60.000 παηδηά ησλ εξγαηηθψλ νηθνγελεηψλ κέλνπλ έμσ απφ 
ηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο. Τπάξρεη αλάγθε λέσλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, λα 
γίλνπλ πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε ζηαζεξή θαη κφληκε δνπιεηά θαη φρη 
θαθνπιεξσκέλα πξνγξάκκαηα. Σελ ίδηα ζηηγκή 26.000 πξνζιακβάλνληαη 
ζηελ θνηλσθειή εξγαζία πνπ θαη απηνί ηνλ Κάην ζα απνιπζνχλ. Γεθάδεο 
ζπκβαζηνχρνη απνιχνληαη φπσο ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο.  

Θαινχκε ηνπο εξγαδφκελνπο, ηα ιατθά ζηξψκαηα πνπ δεηλνπαζνχλ απφ ηα 
ζπλερφκελα βάξβαξα κέηξα, λα δψζνπλ επθαηξία ζηε δχλακε ηνπο! Λα 



πξνζπεξάζνπλ ηηο γλσζηέο ζεηξήλεο εθεζπραζκνχ θαη παξαπιάλεζεο πνπ 
γηγαληψλνληαη μαλά απ’ ην βήκα ηεο ΓΔΘ. Λα πεηάμνπλ απφ πάλσ ηνπο ηηο 
απηαπάηεο πσο ε επεκεξία ηνπο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηελ θαιή δηάζεζε ησλ 
κεγαινεξγνδνηψλ, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θαη ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο, 
κε ηνπο θνηλσληθνχο δηάινγνπο θαη ηνλ θνηλσληθφ εηαηξηζκφ.  

Πξηλ 10 κέξεο πεξίπνπ ε θπβέξλεζε παλεγχξηζε ηελ έμνδν απφ ηα κλεκφληα. Όκσο 

απφ ηελ επφκελε κέξα νη εθαηνληάδεο κλεκνληαθνί λφκνη είλαη εδψ. Ζ απμεκέλε 
επνπηεία ηεο ηξφηθαο, νη απηφκαηνη «θφθηεο» δαπαλψλ, ηα καησκέλα πξσηνγελή 

πιενλάζκαηα, ε θνξνιεζηεία, ην λέν «κεηακλεκνληαθφ κλεκφλην», ην δπζβάζηαρην 
ρξένο πνπ δεκηνχξγεζαλ ην κεγάιν θεθάιαην θαη ην αζηηθφ θξάηνο θαη θνξηψζεθε 

ζηηο πιάηεο ηνπ ιανχ καο είλαη εδψ θαη ζα πιεξψλεηαη θαλνληθά έσο ην 2060.  

Βγαίλνπλ ζηηο αγνξέο ιέλε, πνπ ζεκαίλεη φηη ζα δαλείδνληαη θζελφηεξα αιιά 
θαη πεξηζζφηεξν, γηα λα ηα δίλνπλ ζε ΛΑΣΟτθνχο εμνπιηζκνχο, επηδνηήζεηο ζε 
επηρεηξήζεηο. Θα δηνγθψζνπλ ην ρξένο γηα λα ην ξίμνπλ θαη πάιη ζηηο πιάηεο 
καο. 

Ζ θπβέξλεζε κέζσ ηνπ δηαγγέικαηνο ηνπ πξσζππνπξγνχ δελ άθεζε θακία 
ακθηβνιία γηα θαλέλαλ είηε εχπηζην είηε δχζπηζην. Γε δεζκεχηεθε γηα ηελ 
θαηάξγεζε νχηε ελφο κέηξνπ πνπ επηβιήζεθε ζην ιαφ κε ηα κλεκφληα. 
Αληίζεηα, δεζκεχηεθε ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη νη αλαδηαξζξψζεηο ζα 
ζπλερηζηνχλ θαη ν ιαφο ζα πξέπεη λα μεράζεη φια φζα έραζε θαη λα 
ζπκβηβαζηεί κε θάπνηα ςίρνπια.  

Δληείλεη βέβαηα ζπλνιηθά ην παξακχζη ηεο «δίθαηεο αλάπηπμεο» θαη ηεο 
επηζηξνθήο ζηελ θαλνληθφηεηα κεηά ην ηέινο ησλ κλεκνλίσλ. Θέιεη ην ιαφ 
λα πέζεη ζηελ παγίδα ησλ θάιπηθσλ πξνζδνθηψλ, ησλ απηαπαηψλ, λα αλερηεί 
αλ γίλεηαη βαζχηεξε εμαζιίσζε σο φξν γηα θαιχηεξεο κέξεο. 

ε κηα πεξίνδν πνπ φια ηα πξνβιήκαηα νμχλνληαη κε ηξαγηθά απνηειέζκαηα. 
«Όηαλ θπζάεη θαηγφκαζηε, φηαλ βξέρεη πληγφκαζηε. Θαζεκεξηλά φπνπ θαη λα 
θνηηάμεηο, φπνην δήηεκα θαη αλ εμεηάζεηο, φπνην πξφβιεκα θαη λα ζνπ ηχρεη, 
βξίζθεζαη αληηκέησπνο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, 
ζηελ πγεία, ζηελ πξφλνηα, ζηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, απφ ηηο 
θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ππξθαγηέο, πιεκκχξεο θαη άιια θπζηθά θαηλφκελα. 
Παληνχ ζπλαληάο ηελ αλαιγεζία ηνπ θξάηνπο, ηελ θνξντδία, ηελ απάηε, ηελ 
θαπειεία ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ.  

Κε νξγή παξαθνινπζνχκε ηνπο ρεηξηζκνχο ηεο θπβέξλεζεο πνπ κε ηε ζεηξά 
ηεο θαη απηή κείσζε δξαζηηθά ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλαγθψλ πξφιεςεο, γηα ηελ πξνζηαζία απφ ππξθαγηέο ησλ δαζψλ, ησλ 
ζπηηηψλ, ηεο αγξνηηθήο γεο, ησλ αγξνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηεο δσήο ησλ 
αλζξψπσλ. Θαη απηή κείσζε ηηο δαπάλεο γηα ην πξνζσπηθφ ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο θαη φια ηα αλαγθαία ηερληθά κέζα επεηδή ηα ζεσξνχλ θφζηνο. 
Δίλαη επηπιένλ δείγκαηα γηα ην πφζν ζηπγλή, επηθίλδπλε θαη αδίζηαθηε είλαη. 
Δπηρεηξεί λα αμηνπνηήζεη αθφκα θαη απηή ηελ ηξαγσδία ζην Κάηη ηεο Αηηηθήο, 
πξνθεηκέλνπ λα πεηάμεη απφ πάλσ ηεο ηηο εγθιεκαηηθέο επζχλεο πνπ έρεη. 



Αμηνπνηεί ηηο ζηάρηεο θαη ηα απνθαΐδηα πνπ άθεζε πίζσ ηεο ε θνληθή 
ππξθαγηά, σο αθφκα κηα επθαηξία γηα λα εμαπαηήζεη θαη λα εμαγνξάζεη ηνπο 
αλζξψπνπο πνπ θαηαζηξάθεθαλ. 

Έρνπλ απφ ηψξα δεζκεπζεί ζε λέα κέηξα. Οη ζπληαμηνχρνη ζα πιεξψζνπλ κε 
λέεο πεξηθνπέο ηνλ επφκελν ρξφλν 1 δηζ. επξψ κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 
πξνζσπηθήο δηαθνξάο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2020 ζα ππάξμεη κηα λέα αθαίκαμε 
ησλ ιατθψλ εηζνδεκάησλ κε ηε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ. Πξνεηνηκάδεη λέα 
επίζεζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη δήζελ αληηπαξαηίζεηαη κε ηε Λ.Γ. πνπ 
ππνθξίλεηαη φηη ζα θαηαξγήζεη ην λφκν Θαηξνχγθαιν. ΤΡΗΕΑ θαη Λ.Γ. 
πξνζπαζνχλ λα θξχςνπλ ηελ αιήζεηα φηη θαη νη δχν πξσηνζηαηνχλ ζηελ 
επίζεζε γηα φθεινο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. Οη εξγαδφκελνη λα ζπκεζνχλ 
φινπο ηνπο αληηαζθαιηζηηθνχο λφκνπο Λ.Γ. – ΠΑΟΘ θαη ΤΡΗΕΑ ησλ 
πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. 

Ζ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο, ην ζπάζηκν ηεο θχξηαο ζχληαμεο ζε εζληθή θαη 
αληαπνδνηηθή, ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ, ε πεξηθνπή ηεο θξαηηθήο 
ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηφζεο άιιεο αλαηξνπέο ςεθίζηεθαλ ην 2010 θαη 
ζπλερίζηεθαλ ζην λφκν ιαηκεηφκν 4387 ηνπ 2016. ηε βάζε ησλ παξαπάλσ, 
ςεθίζηεθε θαη ν λφκνο 4472/2017 απφ ηνπο ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ.  

ρεδηάδνπλ λέα αχμεζε ηνπ ΔΛΦΗΑ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ ιατθψλ 
θαηνηθηψλ. 

Όια ηα παξαπάλσ απνθαιχπηνπλ φηη ε κεηακλεκνληαθή πεξίνδνο θέξλεη λέεο 
ζπζίεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

ηνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ κπεη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο, φπσο ηνπ 
Σνπξηζκνχ, ησλ Σειεπηθνηλσληψλ, ηεο Δλέξγεηαο, ησλ Κεηαθνξψλ θαη αιινχ, 
ε κεξηθή απαζρφιεζε θαη ε απιήξσηε εξγαζία ηζαθίδνπλ θφθθαια. Ζ 
εξγαζηαθή δνχγθια είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 
πνιπδηαθεκηδφκελεο αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα, απηή ηελ επνρή, 
εξγαδφκελνη ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, γπλαίθεο θαη άλδξεο, ιηψλνπλ 
ζηελ νξζνζηαζία, ιηπνζπκάλε απφ ηα εμαληιεηηθά σξάξηα θαη ηελ 
εληαηηθνπνίεζε, θνηκνχληαη ζε θνληέηλεξ, ηνπο θιέβνπλ ηα έλζεκα. Απηφ 
είλαη ην αίζρνο ηεο «δίθαηεο αλάπηπμεο». 

ηαζεξόο θαη ζπλεπήο ζύκκαρνο θπβέξλεζεο Ε.Ε εξγνδνηώλ ν 
θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο. Ο βξψκηθνο ξφινο ηνπ, κε φηη κνξθή θαη λα 
παξεκβαίλεη (ΠΑΘΔ, ΓΑΘΔ, ΚΔΣΑ) δξα ζε φια επίπεδα. Ζ ΓΔΔ ην θαινθαίξη 
πήξε αθφκε κηα θνξά κέξνο ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν–απάηε ηεο θπβέξλεζεο 
ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ. Φσηνγξαθήζεθε κε ην ΔΒ θαη ηηο άιιεο εξγνδνηηθέο 
νξγαλψζεηο, ππέγξαςαλ θνηλφ θείκελν θαη ηψξα θαιεί ζηε ΓΔΘ ηνλ 
εξγαδφκελν ιαφ λα δηαδειψζεη θφληξα ζηηο «απηαπάηεο». Κπνξνχλ απηέο νη 
δπλάκεηο λα κπνπλ κπξνζηά ζηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα; Κπνξνχλ πάλσ 
ηνπο λα ζηεξηρζνχλ νη εξγαδφκελνη; Τπάξρεη πινχζηα εκπεηξία. Απηφ είλαη 
απηαπάηε! Λα ζεσξεί θάπνηνο εξγαδφκελνο φηη κπνξνχλ απηέο νη εγεζίεο λα 



αιιάμνπλ ξφηα. ΟΙΟΗ ΚΑΕΗ ππέγξαςαλ ηελ αζιηφηεηα ηνπ θαηψηαηνπ 
κηζζνχ, ππνλφκεπζαλ ηνπο αγψλεο ελάληηα ζηελ θαηάξγεζε ηνπ απεξγηαθνχ 
δηθαηψκαηνο, ελάληηα ζηα πξναπαηηνχκελα ηεο 3εο αμηνιφγεζεο, ηε δηάιπζε 
ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Παξεκβαίλνπλ δηαιπηηθά φπνπ πξνθχπηνπλ 
αγψλεο, ζπλεξγάδνληαη απφιπηα γηα λα πξνθχπηνπλ ζπζρεηηζκνί πνπ 
πξνέξρνληαη απφ φξγην λνζείαο. Σέηνην είλαη θαη ην ζπλέδξην ηεο ΓΔΔ αιιά 
θαη ηνπ ΔΘΘ πνπ εηνηκάδνπλ γηα ηνλ εξρφκελν Λνέκβξε. Έρνπλ ηαρηεί «ςπρή 
θαη ζψκα» κε ηελ εξγνδνζία θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο. Σψξα βέβαηα έρνπλ 
πεξάζεη ζε άιιε θάζε. Σα αλψηεξα ηνπο ζηειέρε είλαη εξγνδφηεο νη ίδηνη. 
Έρνπλ αλψλπκεο εηαηξείεο. Όζνπο κπαίλνπλ ζηε κάρε θαη παιεχνπλ ηνπο 
δηαγξάθνπλ απφ ηα κεηξψα ηεο ΓΔΔ, ελψ βάδνπλ δπλάκεηο πνπ εκπιέθνληαη 
ζε νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο δεθάδσλ ρηιηάδσλ επξψ θαη είλαη πξφεδξνη θαη 
δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ζε εηαηξείεο.  

Λα δπλακψζεη ε αληηπαξάζεζε κε θπβέξλεζε, ηελ εξγνδνζία, ηελ ΔΔ. Δίλαη 
ειπηδνθφξα ε πξνζπάζεηα αιιαγήο ζπζρεηηζκψλ ζε αξθεηά Δξγαηηθά Θέληξα 
ζε φιε ηε ρψξα, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα ζσκαηεία. Θαινχκε φινπο 
ηνπο ηίκηνπο ζπλδηθαιηζηέο καδί λα πνξεπηνχκε λα δψζνπκε θαη ηε κάρε απηή 

Λ  

Η νξγάλσζε ηνπ αγώλα πξέπεη λα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
Γεληθή πλέιεπζε, ζύζθεςε, ζπγθέληξσζε, ζπληνληζκόο ζσκαηείσλ 
αλ πξόθεηηαη γηα νκίινπο.  

α εληαζνχλ θαη λα ππθλψζνπλ νη πξσηνβνπιίεο θαη θεληξηθά αιιά θαη θαηά 
θιάδν. Πξσηνβνπιίεο πνπ ζα νμχλνπλ ηελ αληηπαξάζεζε ρσξίο θακηά 
αλακνλή. Σν επφκελν δηάζηεκα παξαθνινπζψληαο θαιά θαη κε νξγαλσκέλν 
ηξφπν ηηο εμειίμεηο ζε γεληθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν θιάδσλ, κε θαιφ 
ζρέδην, λα απαληάκε ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ ηδηαίηεξα 
θαηά θιάδν θαη επηρείξεζε. Δπηδηψθνπκε λα έρνπκε θαιή γλψζε ησλ 
αληεξγαηηθψλ κέηξσλ, λα ελεκεξψζνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο ρψξνπο 
δνπιεηάο.  

Πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία επηηξνπψλ, ππξήλσλ ηνπ ΠΑΚΔ θαη φπνπ 
δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο, λα ηδξχνληαη ζσκαηεία. Γπλακψλνπκε ηηο 
ιατθέο επηηξνπέο. Δίλαη δηθή καο επζχλε λα εληζρπζνχλ θαη λα έξζνπλ ζε 
επαθή κε πεξηζζφηεξν εξγαηφθνζκν ζηηο εξγαηηθέο-ιατθέο ζπλνηθίεο, λα 
δεζνχλ κε απηφλ πην πνιχ θαη λα εληζρχεηαη ε θνηλσληθή ζπκκαρία.  

Οη ηαμηθέο δπλάκεηο δψζακε θαη δίλνπκε ηελ κάρε ρσξίο θακία παχζε θαιψληαο κε ην 
ζχλζεκα «κπξνζηά νη δηθέο καο αλάγθεο» ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο αλέξγνπο, ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο, ηε λενιαία, ηηο γπλαίθεο λα δπλακψζνπλ ηελ πάιε απέλαληη ζε 
εξγνδνζία-θπβέξλεζε-ΔΔ, απέλαληη ζε λέα θαη παιηά κέηξα. Θεξδίζακε λέν θφζκν, ζηηο 

ηειεπηαίεο θηλεηνπνηήζεηο, λέεο δπλάκεηο κπήθαλ κπξνζηά ζπκκεηείραλ ζε απεξγίεο θαη 
ζπιιαιεηήξηα. 



Γεθάδεο ζσκαηεία θαη εξγαδφκελνη ζε φιε ηε ρψξα δίλνπλ ηνλ αγψλα γηα 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. πλερίδεηαη ε ζπζπείξσζε ελάληηα ζηνπο 
πιεηζηεξηαζκνχο. Έρνπκε λίθεο. πλερίδνληαη νη κάρεο γηα πιήξε θαη ζηαζεξή 
εξγαζία απέλαληη ζε κεζαησληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, γηα ηελ λνκνζεηηθή 
θαηνρχξσζε ηεο Θπξηαθάηηθεο αξγίαο, γηα ηελ αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ ησλ 
ζπληαμηνχρσλ. 

πλερίδνπκε ζηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ, δελ ζα επηηξέςνπκε θαλέλαο εξγαδφκελνο λα 

παξαζπξζεί απφ ηηο ππνζρέζεηο θαη ηα κεγάια ιφγηα ηεο θπβέξλεζεο πνπ ηάδεη ιαγνχο 
κε πεηξαρήιηα φζνλ αθνξά ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηνλ θαηψηεξν κηζζφ. Ζ 

«κεηακλεκνληαθή Διιάδα» φρη κφλν δελ θέξλεη αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ θαη 
αλαθνχθηζε γηα ηνλ εξγαδφκελν ιαφ, αιιά ζα εληζρχζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

αληηιατθή επίζεζε κε βάζε ηα κλεκφληα επηηήξεζεο ηεο ΔΔ. 

ΔΚΔΗ ΙΔΚΔ ΟΣΗ ΔΥΟΤΚΔ ΣΖ ΓΤΛΑΚΖ ΛΑ ΦΔΡΟΤΚΔ ΣΑ ΠΑΛΩ ΘΑΣΩ, ΓΔ 
ΥΩΡΑΔΗ ΑΛΑΒΟΙΖ! 

Λύζε γηα κας δελ είλαη ε απογοήηεσζε ε κοηροιαηρία ε αποζηράηεσζε. 

Λύζε γηα κας δελ είλαη ε αλακολή θηιοιαϊθής δηαθσβέρλεζες. 

Έρνπκε πιένλ ηελ πείξα θαη είλαη πνιπεηήο. Δε κπνξνύλ λα καο θνξντδέςνπλ. 

Λύζε γηα καο είλαη ν αλππνρώξεηνο ηαμηθόο, καρεηηθόο, καδηθόο 
αγώλαο. Μέζα από ηα ζσκαηεία, κε νξγαλσκέλε πάιε ζηνπο ηφπνπο 
δνπιεηάο θαη ζηνπο θιάδνπο. Θφληξα ζε θπβέξλεζε – θεθάιαην –ΛΑΣΟ – ΔΔ. 
Κε απνδπλάκσζε ηνπ εξγνδνηηθνχ θαη θπβεξλεηηθνχ ζπλδηθαιηζκνχ πνπ 
ππεξεηεί ηα ζρέδηα ησλ κεγαινεπηρεηξεκαηηψλ.  

Πξννπηηθή γηα ηνπο εξγάηεο, γηα ηα ιατθά ζηξώκαηα είλαη ν αγώλαο 
γηα κηα αλάπηπμε πνπ ζα ππεξεηεί ηηο δηθέο καο αλάγθεο, πνπ νη 
παξαγσγνί ηνπ πινύηνπ, ζα κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ ηνπο 
θαξπνύο ηηο δνπιεηάο ηνπο θαη ησλ θόπσλ ηνπο. Σελ θαπηηαιηζηηθή 
αλάπηπμε ηε γλσξίζακε, ηε δήζακε, κεηξάκε ζηελ δσή καο ηηο 
εγθιεκαηηθέο ηεο ζπλέπεηεο. Σώξα νη εξγαδόκελνη έρνπλ θαζήθνλ λα 
αγσληζηνύλ γηα ηελ δσή ηνπο, ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, γηα ην 
κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπο πνπ θαζεκεξηλά λαξθνζεηείηαη ζηα πιαίζηα 
απηνύ ηνπ βάξβαξνπ ζπζηήκαηνο. 

ηα εγθαίληα ηεο θεηηλήο ΓΔΘ, ηηκψκελε ρψξα είλαη νη ΖΠΑ θαζψο ην 
επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο, είλαη πνιχ 
κεγάιν. Σηκψληαη νη Ακεξηθάληθεο πνιπεζληθέο πνπ ζα καο θέξνπλ ηελ 
πξακάηεηα ηνπο, κε ηδηαίηεξε πξνβνιή ζηνπο ηνκείο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 
ηερλνινγίαο.  

Δπηδηψθνπλ ε Διιάδα λα απνηειέζεη ην έδαθνο γηα φιεο ηηο πνιπεζληθέο 
επηρεηξήζεηο, γηα ηελ δηείζδπζε θαη ελίζρπζή ηνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σν 
εξψηεκα είλαη «αλάπηπμε πξνο φθεινο πνηψλ»; Οη Ακεξηθάληθεο πνιπεζληθέο 
θαη νη φκνηνη ηνπο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο ιατθέο αλάγθεο. Κπξίζηεθαλ 



θέξδνο απφ ηηο ππνζρέζεηο ησλ ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ, φηη ζα ηζαθίζεη θη άιιν ηνπο 
κηζζνχο, ηηο Δ, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζπλνιηθά. Ιέλε θαλεξά φηη ε 
αληαπνδνηηθφηεηα ζηηο επελδχζεηο ηνπο, ζα μεπεξλά νπνηαδήπνηε ξεπζηφηεηα 
ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ. Δίλαη παξαπάλσ απφ μεθάζαξν φηη πήξαλ ππνζρέζεηο 
θαη απφ ΛΓ, ΘΗΛΑΙ θαη ινηπνχο ππεξαζπηζηέο ηνπ βάξβαξνπ θαπηηαιηζηηθνχ 
δξφκνπ αλάπηπμεο, φηη νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ ζρήκα δηαθπβέξλεζεο δε ζα 
ακθηζβεηήζεη ηηο αμηψζεηο ηνπο, ηίπνηα δε ζα θινλίζεη ηα θέξδε ηνπο. Γη απηφ 
αθνλίδνπλ ηα καραίξηα ηνπο. 

Δληείλνληαη νη αληαγσληζκνί αλάκεζα ζηα κνλνπψιηα, αλάκεζα ζε 
θαπηηαιηζηηθά ηκπεξηαιηζηηθά θξάηε. Θαη απηνί νη αληαγσληζκνί δελ αθνξνχλ 
κφλν ή θπξίσο ην θνχξεκα ή κε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο ή ηελ αλαγθαία 
θαηαζηξνθή θεθαιαίσλ, κε νπνηνπζδήπνηε άιινπο ηξφπνπο. Δληείλνληαη νη 
αληαγσληζκνί κεηαμχ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη δξφκσλ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ζπκκεηέρεη ζ’ 
απηνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο, δίλνληαο φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο πνπ ρξεηάδνληαη 
γηα ηελ επέκβαζε ζηε πξία απφ ηηο ΖΠΑ, ην ΛΑΣΟ, ηελ ΔΔ. To εξγαηηθφ 
θίλεκα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα λα δψζεη απάληεζε.  

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ θαπρηέηαη φηη κεηέηξεςε ηε ρψξα ζε 
«γεσπνιηηηθφ κεληεζέ» ησλ επξσαηιαληηθψλ ζρεδηαζκψλ ζηε πεξηνρή, φπσο 
επηβεβαηψλεη θαη ν Ακεξηθαλφο πξέζβεο ζηελ Αζήλα. Υσξίο ληξνπή, 
εηνηκάδνληαη λα γηνξηάζνπλ ηνλ ακεξηθαλφ – ΛΑΣΟτθφ ζξίακβν ζηα πιαίζηα 
ηεο ΓΔΘ. Λα παλεγπξίζνπλ ην ξφιν πνπ παίδεη ε ρψξα ζηελ πξνψζεζε ησλ 
ακεξηθαλνλαηντθψλ ζρεδηαζκψλ ζηελ πεξηνρή. Λα γηνξηάζνπλ ηελ πξφζθαηε 
πκθσλία ησλ Πξεζπψλ κε ηελ ΠΓΓΚ. Λα παλεγπξίζνπλ γηαηί ε θπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ ηα δίλεη φια. Βάζεηο, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, ππνδνκέο, γηα λα 
εμππεξεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ΛΑΣΟ. 

Ζ πεξίνδνο πνπ δηαλχνπκε είλαη εμαηξεηηθά επηθίλδπλε γηα ηνλ ιαφ καο, γηα φινπο ηνπο 
ιανχο ηνπ θφζκνπ. Πνιιαπιαζηάδνληαη νη πνιεκηθέο εζηίεο ζε αξθεηέο γσληέο ηνπ 

πιαλήηε θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή καο. Απνδεηθλχεηαη ν πνιχ επηθίλδπλνο ξφινο ηνπ 
ΛΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ. Σα κνλνπψιηα θαη νη ηκπεξηαιηζηέο κεγαιψλνπλ ηνλ θαβγά κεηαμχ 

ηνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αγνξψλ, ησλ δξφκσλ κεηαθνξάο, ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

πινχηνπ. πκπεξηθέξνληαη φπσο νη ιχθνη απέλαληη ζηε ιεία κε ζχκαηα ηνπο ιανχο, κε 
θαηαζηξνθή πφιεσλ, ρσξψλ, κε μεξηδσκφ εθαηνκκπξίσλ πξνζθχγσλ, νη νπνίνη κε ηηο 

απαξάδεθηεο ζπκθσλίεο ηνπο κέλνπλ εγθισβηζκέλνη ζηελ Διιάδα, φηαλ θαη αλ 
γιηηψζνπλ ην καραίξη θαη ηνλ πληγκφ ζην Αηγαίν. Σψξα απαηηνύκε κέηξα πξνζηαζία 

γηα ηνπο πξφζθπγεο! 

Θαλέλαο ιαφο δελ πξέπεη λα ρχζεη ην αίκα ηνπ γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 
πεηξειαηάδσλ, ησλ εκπφξσλ φπισλ, ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ θαπηηαιηζηψλ. 
Γπλακψλνπκε ηελ αιιειεγγχε ηνπ αγψλα ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ 
πφιεκν θαη επεκβάζεηο. Λα θιείζνπλ νη βάζεηο ηνπ ΛΑΣΟ. Απεκπινθή ηεο 
ρψξαο.  

Σν ειιεληθφ θεθάιαην βιέπεη επθαηξίεο ζηε κεηαηξνπή ηεο Διιάδαο ζε 
ζεκαληηθφ «ελεξγεηαθφ εκπνξηθφ θαη επηθνηλσληαθφ θφκβν» ζηελ πεξηνρή. Οη 



ειιεληθνί φκηινη ζέινπλ λα πάξνπλ κέξνο ζε κεγάιεο δνπιεηέο θαη 
επελδπηηθά ζρέδηα, λα αλνηρηνχλ ζε λέεο αγνξέο. (δξφκνη, ιηκάληα, ηξέλα, 
αεξνδξφκηα, θ.ιπ), 

Γηα ινγαξηαζκφ απηψλ ησλ επελδχζεσλ ηζαθίδνληαη εξγαηηθά – ιατθά 
δηθαηψκαηα, ε ρψξα καο ζπκκεηέρεη ελεξγά ε Διιάδα ζηνπο ΛΑΣΟτθνχο 
ζρεδηαζκνχο, ζπξψρλεηαη ν ιαφο καο ζε επηθίλδπλνπο δξφκνπο, ζε δξφκνπο 
απνζηαζεξνπνίεζεο, κε αλππνιφγηζηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ 
ειεπζεξία θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ. 

Ζ ειιεληθή αζηηθή ηάμε γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε απηέο ηηο 
«κπίδλεο» αλαδεηά ηε βξψκηθε παξέκβαζε ηνπ ΛΑΣΟ πνπ ππφζρεηαη ηε 
γεσζηξαηεγηθή ηεο αλαβάζκηζε αθφκε θαη κε ηε βία αλ ρξεηαζηεί, αθφκε θαη 
κε ζηξαηησηηθή παξέκβαζε. Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ, απξνθάιππηα 
θαη μεδηάληξνπα νδεγεί ην ιαφ καο ζε πεξηπέηεηεο γηα ηα θέξδε κηαο ρνχθηαο 
εγρψξησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Κπαίλεη πην βαζηά ζην παηρλίδη ηνπ 
ειέγρνπ ησλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ησλ δξφκσλ κεηαθνξάο ηεο.  

Έθιεηζε κε ηε ΠΓΓΚ ζπκθσλία γηα λα εληζρχζεη ηε δνινθνληθή κεραλή ηνπ 
ΛΑΣΟ ζηα Βαιθάληα. Άθεζε αλνηρηνχο αιπηξσηηζκνχο ζηα ρέξηα απηψλ πνπ 
κε ην ίδην απηφ δειεηήξην, αηκαηνθχιηζαλ ηνπο ιανχο ησλ Βαιθαλίσλ. Φέξλεη 
πην θνληά ην ΛΑΣΟ απέλαληη ζηε Ρσζία, θέξλεη πην θνληά ηελ αληηπαξάζεζε 
ησλ κεγάισλ ηκπεξηαιηζηηθψλ πφισλ. Γηαιέγεη ζηξαηφπεδν, θάλεη ηε ρψξα 
καο ζηφρν. Οη «ιχθνη» απηνί δελ έρνπλ πξφβιεκα κε ηνλ πφιεκν, ηηο 
θαηαζηξνθέο, ηνπο ζθνησκνχο, ηνπο μεξηδσκνχο. Απηά είλαη φια θέξδε γηα 
απηνχο. Γηα απηά ηα θέξδε θφπηεηαη ε «αξηζηεξή» ζπγθπβέξλεζε ησλ 
ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ.  

Καλέλας εργαδόκελος, θαλέλας ιαϊθός άλζρωπος δελ κπορεί λα αηζζάλεηαη αζθαιής 

όηαλ βιέπεη όηη έτοσλ βγεη ηα καταίρηα ζηελ περηοτή κας θαη όηαλ ε θσβέρλεζε ηες 
τώρας κας αλέιαβε λα ηα αθολίζεη. Σηο εξγαηηθφ ζην ιατθφ θίλεκα δελ πξέπεη λα 

βξίζθεη ρψξν ν εθεζπραζκφο πνπ θαιιηεξγεί ε θπβέξλεζε. Να δοζεί απάληεζε ζηελ 
επηιογή ηες θσβέρλεζες λα ζέηεη ζε ηέηοηο θίλδσλο ηελ δωή ηοσ ιαού κας, ηα 

θσρηαρτηθά δηθαηώκαηα ηες τώρας γηα ηα ζσκθέροληα κηας τούθηας κεγαιοθαρταρηώλ. 

Πέθηεη ζηηο πιάηεο καο απηφ ην πεξίπινθν θαζήθνλ. Οη ηαμηθέο δπλάκεηο 
φκσο φπνηε θιήζεθαλ, θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, θαηάθεξαλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο, ηηο παξαθαηαζήθεο ελφο κειινληηθνχ 
αγψλα πνπ μεθηλάεη πάληα κε κηθξέο ή κεγάιεο εζηίεο δξάζεο. Δηνηκάδεη θαη 
εθπαηδεχεη ηελ ηάμε καο γηα ηελ ηειηθή αλακέηξεζε πνπ θαη ζα έξζεη θαη ζα 
είλαη ληθεθφξα. 

Σν πιαίζην πνπ θαηαζέηνπκε ζήκεξα ζηελ εξγαηηθή ηάμε ηεο ρψξαο καο, λα 
γίλεη φπιν αγψλα. Λα κπεη θαη λα πηνζεηεζεί απφ φια ηα ζσκαηεία. Λα γίλεη 
ππφζεζε ηεο εξγαηηθήο. Λα νδεγήζεη κέζα απφ δσληαλέο καδηθέο, καρεηηθέο, 
απνθαζηζηηθέο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο. Πξνρσξάκε ζε ζπιιαιεηήξηα ζηελ 
Αηηηθή ζηηο 13 επηέκβξε. 



Θιηκαθψλνπκε ηελ πάιε καο ζηνπο θιάδνπο θαη ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, 
ζπληνλίδνπκε ηα βήκαηα καο κε παλειιαδηθή θηλεηνπνίεζε, απεξγηαθή, θαιά 
νξγαλσκέλε θαη ζρεδηαζκέλε.  

Πιαίζην δηεθδηθήζεσλ 

1. Κνλνκεξή νινζρεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο. Θαηάξγεζε φισλ ησλ αληηιατθψλ 

λφκσλ θαη κέηξσλ, ησλ κλεκνλίσλ ηεο ΔΔ, ΓΛΣ, ΔΘΣ θαη ηνπο άιινπο 
ηκπεξηαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

2. Κφληκε ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο, κε 7σξν – 35σξν – 5ήκεξν, κε πιινγηθή 
χκβαζε. Λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο θπξηαθάηηθεο αξγίαο, Θνηλσληθή 

Αζθάιηζε, Τγεία θη Αζθάιεηα ζηε δνπιεηά, κέηξα πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο, 
θακία απφιπζε εγθχνπ εξγαδφκελεο.  

3. Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο, ηηο ζπληάμεηο, ηηο θνηλσληθέο παξνρέο. 
4. Επαλαθνξά, ππνρξεσηηθόηεηα ησλ Ε, θαλέλαο θάησ από ηα 751 επξώ. 

Οη Ε λα ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, αλεμάξηεηα από 
εξγαζηαθή ζρέζε. 

5. Να θαηαξγεζεί όιν ην ήδε ππάξρνλ αληεξγαηηθό πιαίζην πνπ αθνξά ηηο 
πιινγηθέο πκβάζεηο Εξγαζίαο. 

6. Θαλέλαο άλεξγνο ρσξίο αζθαιηζηηθή θάιπςε. Δπίδνκα αλεξγίαο γηα φιν ην 

δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο. Θακία δηαθνπή ξεχκαηνο, λεξνχ, ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, 
ζε αλέξγνπο, απιήξσηνπο εξγαδφκελνπο. Αλαζηνιή θάζε ππνρξέσζεο πξνο 

ηξάπεδεο θαη Γεκφζην. Γηαγξαθή ησλ ρξεψλ απφ ηφθνπο. 
7. Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ γηα ηελ εξγαηηθή – ιατθή νηθνγέλεηα. Θαηάξγεζε 

ηνπ λφκνπ πνπ απειεπζεξψλεη ηηο θαηαζρέζεηο γηα ρξέε πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ην 
δεκφζην αθφκα θαη γηα 500 επξψ. Σψξα λφκνο πνπ λα πξνζηαηεχεη πιήξσο ηελ 

θχξηα θαηνηθία. 
8. Θαηάξγεζε ηνπ ΔΛΦΗΑ, ησλ ραξαηζηψλ, ηεο θνξνιεζηείαο. Όρη ζηε λέα κείσζε 

ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ. Αθνξνιφγεην αηνκηθφ φξην 20.000 επξψ, 
πξνζαπμαλφκελν 5.000 επξψ γηα θάζε παηδί. Λα θνξνινγνχληαη κε 45% ηα 

θέξδε θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 
9. Θαηάξγεζε φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ. Θάιπςε ησλ απσιεηψλ ζε 

ζπληάμεηο, θχξηεο θαη επηθνπξηθέο. Λα κελ εθαξκνζζεί θαη λα θαηαξγεζεί ν 
λφκνο Θαηξνχγθαινπ. Λα κε γίλεη ν επαλππνινγηζκφο ζηηο ζπληάμεηο, λα κελ 

θαηαξγεζεί ε πξνζσπηθή δηαθνξά, λα απνδνζνχλ ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, αηηήζεηο 

θαη πξναπαηηνχκελα ηα παξαθξαηεζέληα πνζά. Θαηψηεξε θχξηα ζχληαμε ζηα 600 
επξψ. Σα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο γηα ηνπο κηζζσηνχο, ηνπο αγξφηεο, ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο λα κελ μεπεξλνχλ ηα 60 ρξφληα γηα ηνπο άλδξεο θαη ηα 
55 γηα ηηο γπλαίθεο, ηα 55 θαη ηα 50 αληίζηνηρα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα Βαξέα 

θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα. 
10. Αγψλαο ελάληηα ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ζηελ παξάδνζε ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ 

ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο, ζηηο απνιχζεηο θαη ηελ έληαζε ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αχμεζε ηηκψλ γηα ηε ιατθή νηθνγέλεηα ζε 

ειεθηξηθφ, λεξφ, εηζηηήξηα, ηειέθσλν, βαζηθά αγαζά. 
11. Λα γίλνπλ ηψξα ρηιηάδεο πξνζιήςεηο ζηα δεκφζηα Λνζνθνκεία, ζηα ζρνιεία, 

κφληκσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ φισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ, γηα λα θαιπθζνχλ νη ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε πγεία θαη παηδεία. 

Κνληκνπνίεζε ησλ ζπκβαζηνχρσλ, επηθνπξηθψλ, αλαπιεξσηψλ. Θαηάξγεζε ησλ 
ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο. Κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο ζε ανξίζηνπ 

ρξφλνπ. Λα ιεηηνπξγήζνπλ Θέληξα Τγείαο, θιηληθέο λνζνθνκείσλ, φζεο ππνδνκέο 

έθιεηζαλ ιφγσ πεξηθνπψλ. Άκεζεο πξνζιήςεηο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ζηνπο 
ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, ζην ΔΘΑΒ, ζε θνηλσληθέο δνκέο θη ηδξχκαηα Πξφλνηαο. 



Θαηάξγεζε ησλ πεξηθνπψλ θαη ησλ πιαθφλ ζηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ζηα 

θάξκαθα, ζηα εκβφιηα, ζηηο θπζηθνζεξαπείεο θαη ζηηο ηαηξηθέο επηζθέςεηο. Λα 
παξέρνληαη ζε φινπο δσξεάλ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο, κε επηζηεκνληθά 

θαη φρη κε ινγηζηηθά θξηηήξηα. Δπαλαθνξά ηνπ επηδφκαηνο ηνθεηνχ, γηα φιεο ηηο 
γπλαίθεο ρσξίο πξνυπνζέζεηο. Απνθιεηζηηθά θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα παηδεία, 

πγεία, πξφλνηα. Γεκφζηνπο θαη δσξεάλ βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο θαη δίρξνλε 
ππνρξεσηηθή πξνζρνιηθή αγσγή γηα φια ηα παηδηά. Θαλέλα παηδί έμσ απφ ηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο. Γσξεάλ ζίηηζε θαη ζηέγαζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο θαη 
ζπνπδαζηέο ζε ζχγρξνλεο αζθαιείο εζηίεο. 

1. Τπνδνκέο θαη κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ ιανχ. Αληηπιεκκπξηθά, αληηζεηζκηθά, 

αληηππξηθά έξγα εδψ θαη ηψξα. 

1.  

o Λα ππάξμεη άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο χδξεπζεο θαη ηεο ειεθηξνδφηεζεο 

ζηνπο ππξφπιεθηνπο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 

o Λα ππάξμνπλ άκεζα κέηξα ζηήξημεο ησλ ηνπηθψλ δνκψλ Τγείαο κε 

πξνζσπηθφ θαη κέζα γηα ηελ πεξίζαιςε φζσλ έρνπλ αλάγθε. 
o Έθηαθηε θαη άκεζε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο πιεγέληεο θαη ζηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. 
o Λα ππάξμεη άκεζα θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ θαη νιηθή απνδεκίσζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ, ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εκπνξεπκάησλ ησλ 
απηναπαζρνινπκέλσλ θαη κηθξψλ ΔΒΔ, θαζψο θαη ησλ πεξηνπζηψλ ησλ 

εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ νηθνγελεηψλ. 

o Πιήξε θάιπςε απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα εξγαδφκελνπο πνπ έραζαλ ηε δνπιεηά 
ηνπο ιφγσ ησλ ππξθαγηψλ. Άκεζε θάιπςε γηα ηνπο κηζζνχο ηνπο, ηελ 

αζθάιηζε ηνπο, ηα έλζεκα ηνπο. 
o Πάγσκα ησλ ρξεψλ ζε εθνξία, ΟΑΔΔ, ηξάπεδεο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο θαη 

ηφθνπο γηα ηνπο πιεγέληεο. Λα ζηακαηήζνπλ άκεζα νη φπνηεο δηαδηθαζίεο 
θαηάζρεζεο. 

o Γηα ηα ηξαπεδηθά δάλεηα. Λα ππάξμεη πιήξεο δηαγξαθή ησλ δαλείσλ ησλ 
θησρψλ εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ νηθνγελεηψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηηο 

ππξθαγηέο γηα ηελ 1ε θχξηα θαηνηθία θαη γηα ηελ εμνρηθή θαηνηθία. 
o Πιήξεο απαιιαγή απφ ηνλ ΔΛΦΗΑ γηα ηηο θησρέο εξγαηηθέο θαη ιατθέο 

νηθνγέλεηεο πνπ επιήγεζαλ. 
o Απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε γηα ηνπο πιεγέληεο. 

o Χσξίο θακία ρξνλνηξηβή λα ππάξμεη ΣΩΡΑ άκεζνο ζρεδηαζκφο, γελλαία 
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε εθηεηακέλσλ αληηπιεκκπξηθψλ θαη 

αληηππξηθψλ έξγσλ κε επζχλε ηνπ θξάηνπο, ζηελ Αηηηθή θαη ζε φιε ηε 

ρψξα. 

2. Γεκφζηεο θαη δσξεάλ ππνδνκέο αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ θαη πξνγξάκκαηα 
θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ, δεκφζηεο θαη δσξεάλ θαηαζθελψζεηο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο άλεξγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 
3. Θακηά ζπκκεηνρή ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο θαη ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο 

πνιέκνπο εθηφο ζπλφξσλ. Θακία εκπινθή ζηα ζθαγεία ηνπ ΛΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ. Λα 
θιείζνπλ φιεο νη μέλεο βάζεηο θαη ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Έμσ ην ΛΑΣΟ απφ 

ην Αηγαίν θαη ηα Βαιθάληα. 

 


