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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Όλοι στην Απεργία 30 Μάη. Όλοι στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

 

Τα τελευταία χρόνια χάσαμε περίπου 6 μισθούς. Δύο μισθούς από την περικοπή 

13ου και 14ου μισθού, 1 μισθό από το πάγωμα της μισθολογικής ωρίμανσης από 

την 1-7-2011, 1 μισθό από την περικοπή όλων των επιδομάτων, πάνω από 1 μισθό 

από την μείωση του αφορολόγητου, 1 μισθό από τα νέα χαράτσια (1% υπέρ ΤΠΔΥ, 

2% υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης, 1% έκτακτη εισφορά για όσους έχουν εισόδημα 

έως 20.000€ και 2% για πάνω από 20.000€). Αυτά χωρίς να υπολογιστεί η αύξηση 

του ΦΠΑ στο 24%, ο ΕΝΦΙΑ και όλη η φοροληστεία, η ακρίβεια στα είδη πρώτης 

ανάγκης κ.λπ. 

 

Την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, την ώρα που οι συνάδελφοι πέφτουν κάτω από την 

εντατικοποίηση της δουλειάς, κάποιοι είχαν και έχουν αναγάγει σε μείζον θέμα του κλάδου 

ποιοι θα γίνουν διευθυντές, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μιας ολόκληρης κατηγορίας (ΔΕ) 

από το δικαίωμα επιλογής. Αντί να είναι προτεραιότητα όλων η αγωνιστική κατεύθυνση του 

κλάδου, κάποιοι φροντίζουν να δηλητηριάζουν καθημερινά τις συνειδήσεις των συναδέλφων. 

Ο κλάδος μας είναι ουσιαστικά απών από τους μικρούς και μεγάλους αγώνες που 

αναπτύσσονται καθημερινά υπό το βάρος των συνεπειών της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτό δε 

μπορεί να συνεχιστεί! Χρειάζεται αντιπαράθεση με την πρακτική του κυβερνητικού 

συνδικαλισμού, τις λογικές της διαχείρισης, του συμβιβασμού, του «τίποτα δε γίνεται», του 

συντεχνιασμού. Το δρόμο τον δείχνουν σήμερα τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά 

κέντρα, οι αγωνιστές συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και οργανώνουν την 

πάλη για όσα αφορούν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Πρωτοστατούν σε όλους 

τους μικρούς και μεγάλους αγώνες. Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη της ανασύνταξης του 

εργατικού – συνδικαλιστικού κινήματος, της αλλαγής των συσχετισμών δυνάμεων. Είναι 

ανάγκη να μαζικοποιηθούν και να ισχυροποιηθούν τα σωματεία, να δεχτεί ισχυρό πλήγμα ο 

κυβερνητικός – εργοδοτικός συνδικαλισμός. 

 

Η Αγωνιστική Συσπείρωση καλεί τους συναδέλφους να πάρουν μαζικά μέρος στην 

24ωρη απεργία και στις διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις στις 30 Μάη. Όλοι στον αγώνα 

ενάντια στη φοροληστεία και τους πλειστηριασμούς. Απαιτούμε άμεση υλοποίηση των 

διορισμών, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Απαιτούμε μαζικούς διορισμούς σε Παιδεία και 

Υγεία, με βάση τις δικές μας ανάγκες. Αρκετά ματώσαμε για τα κέρδη των επιχειρηματικών 

ομίλων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Απαιτούμε ζωή, δουλειά με δικαιώματα. Τη 

«δίκαιη ανάπτυξη» που από κοινού κυβέρνηση, κόμματα του μνημονίου, οι ηγεσίες των 

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, επιμελητήρια μαζί με τον ΣΕΒ, τους τραπεζίτες προπαγανδίζουν, τη νιώθουμε 

κάθε μέρα στο πετσί μας! Κανένας μας δεν πρέπει να παρασυρθεί από τα λόγια της 

κυβέρνησης περί «μεταμνημονιακής» εποχής αφού όχι μόνο δε φέρνουν 

ανακούφιση και λύτρωση για τον εργαζόμενο λαό, αλλά θα ενισχύσουν την 

αντιλαϊκή επίθεση με βάση τα μνημόνια επιτήρησης της ΕΕ. Είναι αποφασισμένοι να 

προστατέψουν τα κέρδη με νομιμοποίηση της εργασιακής ζούγκλας στους χώρους δουλειάς, 

με μισθούς πείνας, δουλειά τις Κυριακές, χωρίς ανάπαυση, χωρίς ανάσα. Η «ανάπτυξή» τους 

θα στηθεί στα συντρίμμια της ζωής και των δικαιωμάτων μας. Η επιστροφή στην ομαλότητα, 

όπως λένε, δε σημαίνει ανάκτηση των απωλειών, κατάργηση των αντεργατικών - 



αντιασφαλιστικών νόμων που κατέκλυσαν τα τελευταία χρόνια τη ζωή μας. Δε σημαίνει 

επιστροφή των μισθών, ανάκτηση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων που 

διαλύθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. 

 

Δε θα σταματήσει η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, οι απλήρωτες 

υπερωρίες, τα εργατικά ατυχήματα, η ανεργία και τα κακοπληρωμένα ολιγόμηνα 

προγράμματα εργασίας, η συνεχιζόμενη φορολογική λαίλαπα και το χαράτσωμα 

όλων μας, το πετσόκομμα των συντάξεων και των κοινωνικών επιδομάτων, οι 

κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί σε εργαζόμενους και το κυνήγι της εργατικής - 

λαϊκής κατοικίας. 

 

Όλα τα αντεργατικά μέτρα που ψήφισαν οι προηγούμενοι, τα εφαρμόζουν στο ακέραιο και 

νομοθετούν ακόμα περισσότερα, προστίθενται στα ήδη βαριά μέτρα που έχουμε στις πλάτες 

μας. Σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση δε διστάζει να μετατρέψει την Ελλάδα σε ΝΑΤΟικό 

ορμητήριο πολέμου. Η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ είναι αδίστακτοι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, 

πραγματικές «μηχανές θανάτου». Το ΝΑΤΟ δεν αποτελεί παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας 

στην περιοχή, κάθε άλλο παρά μας προστατεύει. Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο 

Αιγαίο και η παρουσία του εκεί με πρόσχημα τις προσφυγικές ροές έχει δώσει «αέρα στα 

πανιά» της τουρκικής επιθετικότητας, που αμφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της 

πατρίδας μας. Είναι ώρα να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για να 

κλείσει η βάση της Σούδας και οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα, για να επιστρέψουν οι Έλληνες 

στρατιώτες από αποστολές εκτός συνόρων, για την αποδέσμευση της χώρας μας από το 

ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Με την αλληλεγγύη και την κοινή 

τους πάλη να ορθώσουν τείχος στα σχέδια των ιμπεριαλιστών, να βάλουν στο στόχαστρο το 

σάπιο σύστημα που γεννά φτώχεια, κρίσεις, πολέμους. Όλα αυτά που χάθηκαν στα 

χρόνια της κρίσης θα μπορέσουμε να τα ανακτήσουμε μόνο με τον ταξικό αγώνα, με 

ισχυρά συνδικάτα, με κοινή δράση και συμμαχία με τα φτωχά λαϊκά στρώματα. 

Τίποτα δε μας χαρίστηκε, όλα με σκληρούς αγώνες και θυσίες κατακτήθηκαν. Μόνο ο 

οργανωμένος και αποφασισμένος λαός έχει τη δύναμη να τα ξαναεπιβάλει. 

 

Για εμάς τους εργαζόμενους ένας δρόμος υπάρχει: Ο δρόμος της οργάνωσης και της 

συλλογικής διεκδίκησης! Να αγωνιστούμε και να παλέψουμε με επίκεντρο τις 

ανάγκες μας. 

 

Μαζικά σε κάθε περιοχή στις 30 Μάη να στείλουμε ισχυρό μήνυμα: 

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες! 

Να αλλάξουμε τη ζωή μας! 

 

Είναι ανάγκη ακόμα περισσότεροι, ακόμα πιο αποφασιστικά να προετοιμάσουμε την απάντησή 

μας, να χαράξουμε το δρόμο της αντεπίθεσης, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας! 

Συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις όλης της χώρας με τις ταξικές δυνάμεις, με τις 

δυνάμεις του ΠΑΜΕ! 

 

Αγωνιζόμαστε για: 

 

• Άμεση υλοποίηση των διορισμών στον κλάδο μας. 

 Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. 

 Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές. 

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων. 

• Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, κανένας κάτω από τα 751 ευρώ. 

• Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. 

• Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας. 

• Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας. 

• Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. 

• Προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία και στα σχολεία. 

 

ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΔΥΝΑΜΗ, ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ! Όλοι στην απεργία 30 Μάη!  

Όλοι στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα! 

Συγκέντρωση στην Αθήνα 10.30 π.μ. Ομόνοια 


