
Αζήλα, 14 Νοέκβρε 2018 

Όιοη ζηελ ΑΠΔΡΓΙΑ ηελ ΣΔΣΑΡΣΗ 28 ΝΟΔΜΒΡΗ 

σκκεηέτοσκε καδηθά ζηης απεργηαθές ζσγθεληρώζεης κε ηο ΠΑΜΔ 

Όιοη ζηε ζύζθευε ηοσ φκαηείοσ γηα ηελ προεηοηκαζία ηες απεργίας ηελ 

Σεηάρηε 21 Νοέκβρε 6:30 κ.κ. ζηα γραθεία κας 

 

Μπροζηά ζηε λέα επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα θαη ηε δφή ηφλ εργαδοκέλφλ 

λα απαληήζοσκε αγφληζηηθά 

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,  

Ζ ζξηακβνινγία ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ γηα ην «ηέινο ησλ κλεκνλίσλ» δελ θξχβεη ηε 

δνθεξή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνπλ νη εξγαδφκελνη, νη ζπληαμηνχρνη, νη άλεξγνη ζήκεξα. Σνπο 

παλεγπξηζκνχο θαη ηηο θηέζηεο ηεο θπβέξλεζεο, αθνινπζνχλ ηψξα νη πξνεθινγηθνχ ηχπνπ 

ππνζρέζεηο, φηη ηάρα δελ ζα θνπνχλ νη ζπληάμεηο, ζα δνζνχλ αλαδξνκηθά θαη άιια επθάληαζηα. 

Φηάλεη πηα ζηολ εκπαηγκό, λα καο παίξλνπλ δέθα θαη λα καο δίλνπλ πίζσ έλα, βαθηίδνληάο ην 

θνηλσληθή πνιηηηθή! 

Καλείς λα κελ πηζηέυεη ηα υέκαηα θαη ηης απάηες ηες θσβέρλεζες! 

Οη παλεγπξηζκνί ηεο θπβέξλεζεο, δηθαηνινγνχληαη κφλν γηα κηα ηεο «επηηπρία»: ζε ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ην θεθάιαην έρεη εμαζθαιίζεη ηζεθνπξσκέλα δηθαηψκαηα γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηε κέγηζηε δπλαηή θεξδνθνξία γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Έρεη αθήζεη 

αλέπαθνπο ηνπο 700 θαη πιένλ κλεκνληαθνχο λφκνπο, έρεη πξνρσξήζεη ζε απαλσηέο κεηψζεηο 

ζπληάμεσλ, ελψ είλαη δεζκεπκέλε γηα λέα αληηιατθά κέηξα. Παλεγπξίδεη επεηδή κε ην λφκν 

Αρηζηφγινπ – Βξνχηζε ζα θαζνξίδεη ηνλ θαηψηαην κηζζφ κε ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ ζα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηηο αληνρέο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, 

παξαθάκπηνληαο ηηο ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

Αθφκα, παλεγπξίδνπλ γηα ηελ θαιή ηνπο «θηιία» κε ηνπο Ακεξηθάλνπο θαη ηνπο Ηζξαειηλνχο 

καθειάξεδεο ησλ ιαψλ. Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ έρεη κεηαηξέςεη ηελ Διιάδα ζε κηα 

απέξαληε ΝΑΣΟτθή βάζε, εμππεξεηψληαο έηζη ακεξηθάληθα θαη άιια κνλνπψιηα ζηελ εμφξπμε ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ, παξαδίδνληάο ηνπο πιήξε δηθαηψκαηα ζε απηά. Παξάιιεια, εκπιέθνπλ ηε 

ρψξα πην βαζηά ζε απηνχο ηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο κεραληζκνχο θαη ην ιαφ ηεο ζηε δίλε ησλ 

εμειίμεσλ, ζε κηα πεξίνδν πνπ φινη αθνλίδνπλ ηα καραίξηα ηνπο γηα ην κνίξαζκα ηεο ιείαο. 

ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνρσξάεη. ην ΓΔΦΑ, ζηε 

ΓΔΠΑ, ζηα ΔΛΠΔ, ε θπβέξλεζε παζρίδεη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ γηα 

ηελ νινθιεξσηηθή απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο, ψζηε λα ηνπ εμαζθαιίζεη λέα πεδία θεξδνθνξίαο, 



επλντθφ έδαθνο επελδχζεσλ, αθνχ έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη θαη ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο  κε φια 

ηα αληεξγαηηθά κέηξα πνπ έρεη ςεθίζεη.  

ηε ΓΔΗ ην θπλήγη ησλ νθεηιεηψλ κεγαιψλεη, κε δηαθνπέο ξεχκαηνο ζε λνηθνθπξηά (αθφκα θαη ζε 

απηά κε αλαπήξνπο) ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ παλάθξηβε ηηκή ηνπ ξεχκαηνο. 

Ζ ΓΔΖ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηζρπξίδεηαη πσο είλαη δήηεκα δσήο θαη ζαλάηνπ γηα εθείλε ε είζπξαμε 

απφ ηα λνηθνθπξηά, πξνρσξάεη ζηελ εμαγνξά εηαηξείαο ζηελ ΠΓΓΜ, παίδνληαο ελεξγφ ξφιν ζηηο 

γεσπνιηηηθέο θηλήζεηο ζηα Βαιθάληα. Σαπηφρξνλα θέξεηαη λα ζρεδηάδεη 6000 απνιχζεηο 

εξγαδνκέλσλ ην επφκελν δηάζηεκα. 

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,  

ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ππάξρεη ζθνδξή ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε δπν 

ζηξαηεγηθέο. Απφ ηε κηα απηή ηεο αγσληζηηθήο δηεθδίθεζεο θαη απφ ηελ άιιε, απηή ηεο ζηήξημεο 

ησλ αλαγθψλ ηνπ θεθαιαίνπ γηα κέγηζηε θεξδνθνξία. Οη δπλάκεηο πνπ έρνπλ ηελ πιεηνςεθία ζηε 

ΓΔΔ, (ΠΑΚΔ, ΓΑΚΔ, ΜΔΣΑ) παίδαλε ην γατηαλάθη κε ηηο εκεξνκελίεο γηα ηελ απεξγία, κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε ζηνπο εξγαδφκελνπο. Άιιεο εκεξνκελίεο 

ςήθηδαλ ζηα Δξγαηηθά Κέληξα, άιιεο πξνηείλαλ ζηε ΓΔΔ. Ζ αιήζεηα γηα ην πσο ζθέθηνληαη, 

θξχβεηαη ζηα δηθά ηνπο ιφγηα ζηελ πξνηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο ΓΔΔ, φπνπ δηαηχπσλαλ κε 

πεξηζζφ ζξάζνο πσο δελ ππάξρεη ιφγνο γηα απεξγία.  

Γελ ζέιαλε λα γίλεη απεξγία! Θέινπλ ζηγή λεθξνηαθείνπ, λα κελ δηαηαξάζζεηαη ε θεξδνθνξία ηνπ 

θεθαιαίνπ! πξζήθαλ ζην λα εμαγγείινπλ απεξγία, θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο 

θαη ηηο εθαηνληάδεο απνθάζεηο Οκνζπνλδηψλ, Δξγαηηθψλ Κέληξσλ θαη σκαηείσλ. Κακία 

εκπηζηνζχλε ζηνπο Παλαγφπνπινπο θάζε απφρξσζεο. Γπξίζηε ηελ πιάηε ζηνπο εξγαηνπαηέξεο, 

εληζρχζηε ην ΠΑΜΔ, εληζρχζηε ην Κιαδηθφ σκαηείν Δλέξγεηαο. Δληζρχζηε ηε γξακκή ηεο 

ζχγθξνπζεο θαη ηεο δηεθδίθεζεο ζην εξγαηηθφ θίλεκα, εληζρχζηε ηελ πάιε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ δηθψλ καο αλαγθψλ. 

 

Σελ Σεηάρηε 28 Νοέκβρε ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ θαη ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔ: 

 Κακία ηδηφηηθοποίεζε ζηνλ θιάδν ηεο Δλέξγεηαο – απνθιεηζηηθά δεκφζηνο θξαηηθφο 

θνξέαο ελέξγεηαο κε ηηο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηνπ ιανχ. 

 ηαζερή θαη κόληκε δοσιεηά γηα όιοσς. Καηάξγεζε ησλ εξγνιαβηψλ. 

 Καηάργεζε ηοσ λόκοσ Ατηζηόγιοσ - Βρούηζε πνπ θαηαξγεί ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Δπαλαθορά ηφλ Δ θαη ηνπ θαηώηεροσ κηζζού ζηα 751€. Απμήζεηο 

ζηνπο κηζζνχο, ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο. 

 Καηάργεζε ηνπ λφκνπ Καηξνχγθαινπ θαη φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ. 

 Καηάργεζε ηνπ Δηδηθού Φόροσ Καηαλάιφζες (ΔΦΚ) θαη ηνπ ΦΠΑ ζην πεηρέιαηο 

ζέρκαλζες θαη ην θσζηθό αέρηο γηα νηθηαθή ρξήζε. 

 Καλέλαο πιεηζηεξηαζκφο πξψηεο θαηνηθίαο. Να ζηακαηήζνπλ φιεο νη δηψμεηο! 

 Καηάργεζε ηοσ ΔΝΦΙΑ, ησλ ραξαηζηψλ, ηεο θνξνιεζηείαο. 

 Απαηηνχκε, εδψ θαη ηψξα, σποδοκές αληηζεηζκηθής, αληηπιεκκσρηθής θαη αληηπσρηθής 

ζφράθηζες γηα λα κελ πληγφκαζηε κε ηελ πξψηε βξνρή, λα κελ θαηγφκαζηε ην θαινθαίξη. 

 Κακηά εκπιοθή ζηοσς ηκπερηαιηζηηθούς ζτεδηαζκούς θαη πνιέκνπο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο 

ΔΔ. 


