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Ππλαδέιθηζζεο, Ππλάδειθνη, 

Ρν ηειεπηαίν δηάζηεκα ε κόληκε αγσλία πνπ αλαπαξάγνπλ ζηα θαλάιηα, είλαη ε αγσλία 
ηεο θπβέξλεζεο, γηα ην αλ ζα θιείζεη ε αμηνιόγεζε, αλ ε ζπγθπβέξλεζε ζα δώζεη ηα 

ρέξηα κε ηνπο δαλεηζηέο. 

ε εκάο, ηνπο εξγαδόκελνπο, δελ πξέπεη λα καο θαίγεηαη θαξθί, γηα ην αλ ζα 
ζπκθσλήζνπλ ζηα κέηξα ηνπ ζθαγηαζκνύ καο. Όηαλ έξζεη απηή ε ζπκθσλία 

ζεκαίλεη απιά θόξησκα παξαπάλσ βαξώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο, γηα λα αλαθάκςνπλ νη 
επηρεηξεκαηηθνί θαπηηαιηζηηθνί όκηινη. Ν ζηόρνο ηνπο κε ηα κέηξα απηά είλαη λα 

θηελύλεη παξαπάλσ ε ηηκή ηεο εξγαηηθήο δύλακεο. Λα θηάζνπλ ηνπο εξγάηεο ζηνλ 
πάην. 

πκθσλία θαη αμηνιόγεζε ζεκαίλεη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθό θαη ζην 

θνξνινγηθό πξνο ην ρεηξόηεξν! 

Γηα ην αζθαιηζηηθό ε θπβέξλεζε ππνζηεξίδεη όηη «δηαζθαιίδεηαη» ε απόιπηε 

πξνζηαζία ησλ θύξησλ ζπληάμεσλ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο δελ δηαζθαιίδεηαη 
ηίπνηα, θαζώο ζην λέν ζύζηεκα ζα πέζεη ην πνζνζηό αλαπιήξσζεο από 80% πνπ 
είλαη κε ην ηζρύνλ ζύζηεκα ππνινγηζκνύ ζην 40,7% γηα ηα 40 ρξόληα αζθάιηζεο. 

Αθόκα, ζα ππνινγίδεηαη όινο ν εξγάζηκνο βίνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 
ζπληάμηκνπ κηζζνύ θαη όρη νη κηζζνί ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο. Ιαηαξγείηαη ε 15εηία 

γηα ηελ θαηνρύξσζε πιήξνπο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη ηελ απμάλεη ζε 
20εηία (από 4500 ζε 6000 έλζεκα), γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί πξόβιεκα ζε αλέξγνπο, 
ζπκβαζηνύρνπο θαη εξγνιαβηθνύο εξγαδόκελνπο ρσξίο ζηαζεξέο ζρέζεηο εξγαζίαο. 

Ιαηαξγεί ζηαδηαθά ην ΕΙΑ κέρξη ην 2019, πνπ ζα πάςεη λα πθίζηαηαη πιήξσο. Οη 
επηθνπξηθέο ζα κεησζνύλ ζε ζύλδεζε κε ην ζπλνιηθό εηζόδεκα ηνπ ζπληαμηνύρνπ 

θαη θαίλεηαη όηη ε θπβέξλεζε είλαη απνθαζηζκέλε λα εθαξκόζεη ηε «ξήηξα ηνπ 
κεδεληθνύ ειιείκκαηνο» πνπ ππέγξαςε κε ην 3ν κλεκόλην. 

Γηα ην θνξνινγηθό ζεκαίλεη αύμεζε ηνπ Φ.Ξ.Α. ζην 24%, κνληκνπνίεζε ηεο εηζθνξάο 

αιιειεγγύεο, αύμεζε ηεο θνξνινγίαο ζην εηζόδεκα θπζηθώλ πξνζώπσλ (δειαδή ησλ 
κηζζσηώλ), αύμεζε ηνπ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο ζηα πξντόληα ελέξγεηαο, ζηε 

βελδίλε, ζην πεηξέιαην, ζην θπζηθό αέξην.  

Δλώ απηά εηνηκάδνπλ γηα ην ιαό, ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ - ΑΜΕΚ έθεξε ζηε 

δνύια δύν ηξνπνινγίεο – «δσξάθηα» γηα ην θεθάιαην, ηελ απαιιαγή ησλ 
βηνκεράλσλ από ηνλ Δηδηθό Φόξν Θαηαλάισζεο γηα ην θπζηθό αέξην θαη ηελ απαιιαγή 
ηδησηηθνπνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ από ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ… 

Όια απηά είλαη πξόθιεζε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη εθνπιηζηέο πιεξώλνπλ θόξν 
θάηη ιηγόηεξν από 10 € ηε κέξα αλά πινίν θαη έρνπλ θνξναπαιιαγέο ζηα θαύζηκα! 

ΣΩΜΑΤΕΘΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 
ΑΤΤΘΚΗΣ-ΒΟΘΩΤΘΑΣ-ΕΥΒΟΘΑΣ-ΚΟΡΘΝΘΘΑΣ 
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Δίλαη κηα πνιηηηθή πνπ ζπλερώο θνξηώλεη  ηα πάληα ζηνλ εξγαδόκελν. Γελ ζίγεη 

θαζόινπ ηα θαπηηαιηζηηθά ζπκθέξνληα, ηα ζπκθέξνληα ησλ πινπζίσλ. Ζ κεγαιύηεξε 
θνξντδία από όιεο, είλαη απηή πνπ πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ε θπβέξλεζε δηα 

ζηόκαηνο ηνπ πξσζππνπξγνύ, όηη απηά ηα κέηξα ζα βνεζήζνπλ ηνπο αδύλακνπο. Δίλαη 
κέηξα ηα νπνία θνξηώλνπλ απηνύο πνπ έρνπλ αθόκα κία δνπιεηά,  είλαη κέηξα ηα νπνία 
αθήλνπλ ζην αππξόβιεην ηε κεγάιε θαπηηαιηζηηθή ηδηνθηεζία. Σν θξάηνο λνκνζεηεί 

γηα ηε κεγάιε εξγνδνζία! 

Δκείο νη εξγαδόκελνη κπξνζηά ζε απηέο ηηο εμειίμεηο πξέπεη λα απαληήζνπκε κε 

48σξε απεξγία. Μέξνπκε όηη νη ζπζρεηηζκνί κέζα ζηε Βνπιή είλαη αξλεηηθνί, όηη νη 
πηζαλόηεηεο λα πεξάζνπλ ηα λνκνζρέδηα, κε ηε παξνύζα θαηάζηαζε, είλαη κεγάιεο, 
θαζώο πέξα από ηε ζπγθπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ ηα άιια θόκκαηα ΛΓ, ΞΑΠΝΘ, 

ΓΖΚΑΟ, ΞΝΡΑΚΗ έρνπλ ππνγξάςεη ην κλεκόλην, νπόηε είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζηεξίμνπλ 
ηα εμεηδηθεπκέλα κέηξα, ηα νπνία έρνπλ ζπκθσλήζεη ην πεξαζκέλν θαινθαίξη. 

Όκσο δελ ζα θάλνπκε ηελ απεξγία γηα ηε ηηκή ησλ όπισλ! Νη κεγάιεο 
απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο ζηηο 4 Φιεβάξε, νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ αγξνηώλ, γεληθά νη 
θηλεηνπνηήζεηο ηνπ ιανύ ηνπο βάδνπλ θξέλν, βάδνπλ εκπόδηα, αιιηώο ζα ήηαλ πην 

επηζεηηθνί, ζα ηα είραλ θέξεη πην λσξίο θαη δελ ζα ππνιόγηδαλ ην πνιηηηθό θόζηνο, όπσο 
θάλνπλ ηώξα. Αλ δελ είραλ γίλεη απηέο νη επηηπρεκέλεο θηλεηνπνηήζεηο, αλ δελ έρνπλ 

από δώ θαη πέξα επηηπρία νη επόκελεο θηλεηνπνηήζεηο,  ζα πάξνπλ πην γξήγνξα ηα 
κέηξα, ζα βξεζνύκε ζε πην δύζθνιε ζέζε ην επόκελν δηάζηεκα. 

Καο παξακπζηάδνπλ όηη κε απηά ηα κέηξα ζα έξζεη ε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ζα ηειεηώζνπλ ηα βάζαλά καο. Πξέπεη όινη νη εξγαδόκελνη λα έρνπλ 
μεθάζαξν όηη είηε κε αλάθακςε, είηε κε θξίζε, ηα κέηξα είο βάξνο καο ζα είλαη! 

Θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηα θέξδε ησλ βηνκεράλσλ θαη ησλ εξγνιάβσλ από ηνλ ηδξώηα 
καο ζα βγαίλνπλ. 

Έρνπκε ππνρξέσζε γηα ηνλ εαπηό καο θαη ηηο νηθνγέλεηεο καο, λα παιέςνπκε, 

λα ηνπο βάινπκε εκπόδηα θαη λα κελ εθαξκνζηνύλ ηα κέηξα ζηε πξάμε! 

Μα ηξαβήμνπκε δηαρσξηζηηθή γξακκή από ηηο ζπκβηβαζκέλεο εξγνδνηηθέο – 

θπβεξλεηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο, πνπ είλαη ζε αλνηρηή ζπλαιιαγή θαη αγαζηή 
ζπλεξγαζία κε ηελ εξγνδνζία. Ξνπ βάδνπλ πιάηε γηα όια ηα αληεξγαηηθά ζρέδηα, πνπ 
θαιύπηνπλ εξγαηηθά αηπρήκαηα. 

Δκείο, ζηνρεύνπκε ζηελ παξαπέξα ελίζρπζε ηνπ Θιαδηθνύ Πσκαηείνπ Δλέξγεηαο, ηελ 
ελίζρπζε ηνπ ΞΑΚΔ. Ξαιεύνπκε γηα ηελ αλαζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο, κε 

ζηόρν ηεο πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Απαηηνύκε ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ ηεο εξγαηηθήο – ιατθήο νηθνγέλεηαο. Ξαιεύνπκε κε ζηόρν λα 

αλαηξαπεί ην ζάπην θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα πνπ γελλά ηε θηώρεηα, ηελ αλεξγία, ηνπο 
πνιέκνπο. 

 

Απαληάκε κε 48σξε γεληθή παλεξγαηηθή απεξγία 

κόιηο θέξεη ε θπβέξλεζε ηα κέηξα ζηε Βνπιή 

 

Σηκάκε ηα 130 ρξόληα από ην μεζεθσκό ησλ εξγαηώλ ζην 
ηθάγν. Σηκάκε ηελ 1ε Λάε κε ην ΠΑΛΕ 

 

ΟΥΘ ΣΑ ΥΑΡΑΣΘΑ ΙΑΘ ΣΗ ΦΟΡΟΚΗΣΕΘΑ 

ΣΗΜ ΙΡΘΗ ΜΑ ΠΚΗΡΩΕΘ Η ΠΚΟΤΣΟΙΡΑΣΘΑ 


