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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς: τους Συναδέλφους της Χώρας
Η «αντεργατική δογματική εμμονή» στην κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής
Σύμβασης, των τριετιών, του επιδόματος γάμου και ότι έχει απομείνει από το
εργασιακό θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας, κατηγορούμε την τρόικα και την
Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν ισχύει ένας ενιαίος
κατώτατος μισθός για όλους, ο οποίος καθορίζεται από την κυβέρνηση, χωρίς καμία
επιπλέον παροχή. Η προχθεσινή δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ.
Στουρνάρα, ότι η Τρόικα απέρριψε το επίδομα γάμου αλλά και την επεκτασιμότητα
των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας γιατί δήθεν αυτό δεν ισχύει σε καμία
ευρωπαϊκή χώρα, είναι ένα μεγάλο ψέμα.
Στη χώρα μας έχει καταργηθεί με το Ν.4024/2011 η επεκτασιμότητα των
συμβάσεων και τώρα επιχειρείται η κατάργηση και της καθολικότητας ισχύος της
Εθνικής Σύμβασης και μας οδηγεί να γίνουμε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου θα
ισχύει ένας ενιαίος κατώτατος μισθός για όλους και ο οποίος θα καθορίζεται από
την κυβέρνηση, χωρίς καμία επιπλέον παροχή, δηλαδή 586 ευρώ μικτά (νεότερους,
αρχαιότερους, παντρεμένους ή όχι). Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν ισχύει κάτι
τέτοιο, δεδομένου ότι και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και το Ευρωπαϊκό κοινωνικό
κεκτημένο το προβλέπουν και το διασφαλίζουν πλήρως, όπως επεσήμανε
πρόσφατα και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας.
Η παράταξη μας κατηγορεί τους «εργοδοτικούς και πανεπιστημιακούς
μυστικοσύμβουλους της τρόικας» ότι δημιουργούν «τεχνητή σύγχυση» και
παράλληλα την κυβέρνηση ότι «ακολουθεί πιστά τις εντολές των δανειστών και
εκτελεί κάθε παράλογη απαίτησή τους αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα των
μνημονίων τα οποία διαλύουν τον κοινωνικό ιστό και οδηγούν σε χρεοκοπία την
κοινωνία και την οικονομία».
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να μην προχωρήσει η ψήφιση του πακέτου των εργασιακών
θεμάτων, προειδοποιώντας ότι σε τυχόν κατάθεση «ενός τέτοιου επαίσχυντου
νομοθετήματος», ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΑΙΩΝΑ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο Συλλαλητήριο την Τετάρτη 31/10/2012 στα Προπύλαια
και στην Παναττική στάση εργασίας την Πέμπτη 01/11/2012 από ώρα
12:00 έως τη λήξη ωραρίου. (Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας)
Η ΓΣΕΕ μαζί με την ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποιήσει σήμερα συλλαλητήριο στις 18:00
στα Προπύλαια, για τις περικοπές στην Παιδεία, την υγεία και τις κοινωνικές
παροχές.
Οι σχεδιαζόμενες νέες ισοπεδωτικές ανατροπές στα εναπομείναντα εργασιακά
δικαιώματα, θα μετατρέψουν βίαια τη χώρα και τους εργαζόμενους σε
υπόδουλους σκλάβους του προηγούμενου αιώνα, χωρίς να αντιμετωπίζουν τη

Λερναία Ύδρα του χρέους και των ελλειμμάτων παρά μόνο διευρύνουν τα κέρδη
και τα προνόμια των τραπεζιτών και των μεγαλοεργοδοτών.
Η παράταξη μας τονίζει ότι το τσάκισμα των αντιλαϊκών αντιστάσεων που θέλει να
επιβάλει απόλυτα ο Ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός που διψάει για κέρδος, γεννάει
επικίνδυνους εχθρούς για την κοινωνία και την εργατική τάξη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πλήρη αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών.
Ανασφάλεια.
Φόβο.
Γκρίζο πολιτικό τοπίο.
Οικονομική εξόντωση των εργαζομένων.
Προκλητική απάτη του λαού μας.
Λεηλασία του εθνικού μας πλούτου.
Οικονομική υποδούλωση.
Χρεοκοπία.
Κατάθλιψη.
Οργή.

Οι σημερινές αντιλαϊκές και βάρβαρες πολιτικές, έφεραν και εγκατέστησαν τους
νεοφασίστες της «Χρυσής Αυγής» στη Βουλή, που οι θέσεις τους εξαπλώνονται
σαν «λεκές» σε τόπους δουλειάς και ζωής και κάθε κοινωνικής δραστηριότητας. Ο
φασισμός με τη σημερινή μορφή στη Χώρα μας που καπηλεύεται πότε το Έθνος,
πότε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του Λαού, βρίσκεται στο κατώφλι της
Ελληνικής κοινωνίας. Θέλει να αποπροσανατολίσει, να ευνουχίσει τη δύναμη των
αγώνων της, να διασπάσει τους εργαζόμενους και να παραδώσει βορά στα
συμφέροντα της ξένης ολιγαρχίας.
Καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, τους Βουλευτές των Ελλήνων να πουν ένα
μεγάλο ΟΧΙ και να καταψηφίσουν το νέο μνημόνιο που γυρνάει τη Χώρα μας στη
δεκαετία του 1950 ακυρώνοντας κατακτήσεις ενός αιώνα και προσβάλλοντας
καθημερινά τη συνείδηση του Έλληνα πολίτη. Η παράταξή μας, όρθια και με θέσεις
ευθύνης, αντιστέκεται και θα αντιστέκεται σε τέτοιες αντιλαϊκές πρακτικές και με
αίσθημα υπευθυνότητας για τη δυνάμωση και την οργάνωση ενός πλατύ, βαθιά
ταξικού παλλαϊκού μετώπου σε συνεργασία και με άλλες συνδικαλιστικές
οργανώσεις και κινήματα.

Άμεσα, σε επόμενη ανακοίνωσή μας, θα εκθέσουμε ξανά τις προτάσεις μας,
που ήδη έχουμε καταθέσει από το προηγούμενο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
(11/10/2012), για τη συγκρότηση και την εκλογή Προεδρείου για μια
συλλογική ηγεσία της Ομοσπονδίας μας, με πρωταρχικό σκοπό το όφελος
των συναδέλφων της Χώρας.
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