
 
Λαϊκή κινητοποίηση για να µαταιώσουµε τη νέα αντιλαϊκή συµφωνία! 
Σε διαρκή ετοιµότητα για να αντιπαλέψουµε το νέο «µνηµόνιο»! 

 
Οι ψευτοηρωισµοί της κυβέρνησης και τα παραµύθια των κόκκινων γραµµών βαδίζουν στο τέλος 
τους. Η κοινή δήλωση των Τσίπρα-Γιούνκερ για τα Εργασιακά και το Ασφαλιστικό αποτελούν 
προάγγελο νέας συµφωνίας-λαιµητόµου για το λαό, ενός νέου "µνηµονίου".  
 

Οι µάσκες πέφτουν! Κανένας να µην παρασυρθεί από τα διλήµµατα, τα δήθεν «αδιέξοδα». Η 
εξαπάτηση και οι εκβιασµοί, συνεχίζονται από το ίδιο σηµείο που τα άφησε η προηγούµενη 
κυβέρνηση.  
 

Να µη δώσουµε άλλο χρόνο! Η αναµονή είναι χαµένος χρόνος για το λαό και κέρδος για τη 
συγκυβέρνηση και τη µεγαλοεργοδοσία. Οδηγούµαστε σε µεγαλύτερη φτώχεια και δυστυχία για να 
σωθούν τα κέρδη των εκµεταλλευτών µας, για να πληρώνονται οι δανειστές.   
 

Ο Γολγοθάς για τους εργαζόµενους θα συνεχιστεί µε νέα βάρβαρα µέτρα µείωσης του λαϊκού 
εισοδήµατος και ισοπέδωση των κλαδικών µισθών, µε νέα µέτρα στις συντάξεις, στο ασφαλιστικό, 
στη φορολογία. Αυτά απαιτούν ΕΕ-ΔΝΤ και µεγαλοεργοδοσία και σε αυτή τη συζήτηση έχει µπει ήδη 
η κυβέρνηση. Δηλαδή στο παζάρι για την επιπλέον κατακρεούργηση όσων δικαιωµάτων έχουν 
αποµείνει, για την παραπέρα καταλήστευση του µόχθου µας!  
 

Αν το νέο «µνηµόνιο» βαφτίζεται συµφωνία ή το ανάποδο, έχει µηδαµινή σηµασία όταν όλοι οι 
νόµοι που διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις, τις συλλογικές συµβάσεις, τα ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, παραµένουν ανέγγιχτοι, βρίσκονται σε ισχύ και συνεχίζουν να τσακίζουν 
τις ζωές µας.  
 

Η παγίωση της φτώχειας δεν είναι «έντιµος συµβιβασµός»! 
 

Δεν υπάρχει “έντιµος συµβιβασµός” µε τους εργαζόµενους στην ανέχεια, όταν η εξαθλίωση χτυπάει 
κόκκινο! Έντιµος και δίκαιος είναι ο αγώνας που έχει σήµερα ως αίτηµα τη συνολική κατάργηση του 
αντεργατικού οπλοστασίου που διατηρεί και ενισχύει η κυβέρνηση για να µπορεί να το αξιοποιεί µε 
πλήρη ελευθερία η µεγαλοεργοδοσία σε κάθε κλάδο. 
 

Ο “έντιµος συµβιβασµός” είναι απαίτηση των µονοπωλιακών οµίλων. Η συµφωνία που ετοιµάζεται 
έχει µέτρα που χαρίζουν χαµόγελα σε αυτούς που πλούτισαν και συνεχίζουν να πλουτίζουν εις βάρος 
της συντριπτικής λαϊκής πλειοψηφίας που βασανίζεται και υποφέρει. 
 

Οι ζωές µας δε σηκώνουν άλλα µέτρα. Οι ανάγκες µας δε µπορούν να περιµένουν! Εδώ 
και τώρα, κόντρα στην τροµοκρατία και τους εκβιασµούς να διεκδικήσουµε: 

• Aυξήσεις σε µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα. Άµεση επαναφορά µε νόµο του 
κατώτερου µισθού στα 751 ευρώ. 

• Κάλυψη όλων των απωλειών. 
• Αποκατάσταση των Συλλογικών Συµβάσεων εργασίας. 
• Κατάργηση των αντεργατικών νόµων. 
• Ουσιαστική προστασία όλων των ανέργων. 

 



Τα στοιχεία είναι αµείλικτα! Μετά το 2012 οι κλαδικές ΣΣΕ έχασαν την ουσιαστική ισχύ τους καθώς η 
µεγαλοεργοδοσία τις προσπέρασε. Στις 1400 επιχειρησιακές συµβάσεις που υπογράφτηκαν οι µισθοί 
µειώθηκαν από 10% ως 40%. Οι συµβάσεις που υπογράφτηκαν από ενώσεις προσώπου, έφεραν 
µεγαλύτερο τσεκούρι στους µισθούς. 
 

Δεν πρέπει να χαρίσουµε τον κόπο µας! 
  
Όχι άλλη ανοχή στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην ανασφάλεια για τους δανειστές και τα προνόµια 
των µεγαλοεπιχειρηµατιών. Oι απώλειες που είχαµε όλα αυτά τα χρόνια, τα χαµένα µεροκάµατα, τα 
χαµένα δικαιώµατα, έγιναν κέρδη και προνόµια για τους εργοδότες. Από τις µειώσεις των τελευταίων 
χρόνων, που επιβλήθηκαν µε τους αντεργατικούς νόµους, οι κυβερνήσεις έκαναν δώρο στους 
εργοδότες 14 δισεκατοµµύρια ευρώ Δεν επιτρέπεται να χαρίσουµε 3τιες, µισθολογικές ωριµάνσεις! 
Δε µπορούµε να αποδεχτούµε το άθλιο καθεστώς των ελαστικών εργασιακών σχέσεων που γίνεται 
κυρίαρχο και οδηγεί σε µισθούς των 200 και 300 ευρώ, τα ψίχουλα που δίνονται µέσω των 
απαράδεκτων προγραµµάτων απασχόλησης που συνεχίζονται απαράλλαχτα και µε τη νέα 
κυβέρνηση. 

Να µην περάσει ο συµβιβασµός, η ηττοπάθεια, η απογοήτευση! 
 

Είναι πλέον φανερό “που πάει το πράγµα”. Η επίκληση των δηµοψηφισµάτων δεν αποτελεί 
δηµοκρατική ευαισθησία αλλά µεθόδευση ώστε να νοµιµοποιηθούν εκβιαστικά και µε το µαχαίρι στο 
λαιµό, οι νέες συµφωνίες από το λαό. Αντίστοιχα, οι κοινωνικοί διάλογοι που στήνει η κυβέρνηση 
έχουν στόχο να παραπλανήσουν και να ξεγελάσουν τους εργαζόµενους. Να έχει ο νέος σφαγιασµός 
την αποδοχή των εργαζόµενων. Να υπογράψουµε την καταδίκη µας! 
 

Τώρα είναι η ώρα της αγωνιστικής απάντησης!  
 

Όχι άλλη υποχώρηση! Με τη δύναµη µας και τους αγώνες µας µπορούµε να αντιστρέψουµε την 
κατάσταση. Αυτό είναι το όπλο που µας έχει µείνει και πρέπει να αξιοποιήσουµε! Με σωµατεία γερά, 
µε κίνηµα που να χτυπάει απευθείας  τα συµφέροντα της µεγαλοεργοδοσίας, απαλλαγµένο από τον 
κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισµό, µε σταθερό το µέτωπο απέναντι σε ΕΕ-ΔΝΤ και τις 
εκάστοτε αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Να δυναµώσουν οι αγώνες σε κάθε χώρο δουλειάς και στους 
κλάδους.  
 

Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή µας δυνατά, µαχητικά!  
 

Ενιαία οι εργαζόµενοι σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς να αποτρέψουµε τους νέους σχεδιασµούς. 
Όλοι µαζί, να πάρουµε την κατάσταση στα χέρια µας χωρίς εκπτώσεις στις διεκδικήσεις µας. Είναι 
αγώνας που άφορα τη ζωή µας, το µέλλον των παιδιών µας. 

 

Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες, στην οργάνωση, στα συνθήµατα της πραγµατικής ρήξης και 
ανατροπής. Μπορούµε να ζήσουµε χωρίς µνηµόνια, φτώχεια και ανεργία. Μαζί µε τις αγωνιστικές 
δυνάµεις των αυτοαπασχολούµενων, (ΠΑΣΕΒΕ), των αγροτών (ΠΑΣΥ), της νεολαίας (ΜΑΣ) των 
γυναικών (ΟΓΕ), οι εργαζόµενοι να βγουν στο προσκήνιο, στην καθηµερινή πάλη, στο δρόµο του 
ασυµβιβάστου αγώνα για νέες διεκδικήσεις, για ανάκτηση των δικαιωµάτων που χάθηκαν, να 
διεκδικήσουµε συνολικά τον πλούτο που παράγουµε. 

Μάης 2015 

Άµεση κινητοποίηση! Ξεσηκωµός τώρα! 
 

Καλούµε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργανώσουν την πάλη µε συζητήσεις, συνελεύσεις 
κλάδο τον κλάδο, εργοστάσιο το εργοστάσιο! Να πάρουν άµεσα αποφάσεις συµµετοχής και να 
προχωρήσουν σε δυναµικά ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ στις 11 ΙΟΥΝΗ, σε κάθε πόλη. Ενάντια στα 
νέα «µνηµόνια», στις νέες αντιλαϊκές συµφωνίες. Για να µην παρθούν νέα µέτρα, για να 
καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόµοι. 

Να προετοιµαστούµε ταυτόχρονα για ΑΠΕΡΓΙΑ παντού! 


