Όλοι στη σσγκέντρωση και πορεία ενάντια στην ανεργία, ποσ καλούν
επιτροπές και σσνελεύσεις ανέργων, Πέμπτη 15 Δεκέμβρη, 18:00 από την

πλ. Σσντάγματος προς το Υπ. Εργασίας
ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΟΤΜΕ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΟΝ ΕΦΙΑΛΣΗ
ΣΩΝ ΑΠΟΛΤΕΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
Ύζηεξα από 2 ρξόληα εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ηνπ κλεκνλίνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεακαηηθά!
Εθηίλαμε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο θηώρεηαο, θαηεδάθηζε θάζε έλλνηαο θνηλσληθνύ αγαζνύ (εθπαίδεπζεο,
πγείαο, αζθάιηζεο) θαη εθηαιηηθή αύμεζε ησλ απνιύζεσλ θαη ηεο αλεξγίαο, εηδηθά γηα ηνπο λένπο.
Τα πνζνζηά είλαη ηξνκαθηηθά! Τα επίζεκα ζηνηρεία κηινύλ γηα 17%, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη νη λένη
πνπ αλαδεηνύλ γηα πξώηε θνξά δνπιεηά, νη εξγαδόκελνη ηεο καύξεο εξγαζίαο, νη κηζνεξγαδόκελνηκηζνάλεξγνη, πνπ δνπιεύνπλ ιίγεο ώξεο ηελ εβδνκάδα, νη επνρηθνί, νη εξγαδόκελνη κε ην θνκκάηη. Όζν
πνηέ άιινηε, ζήκεξα ηα όξηα αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ αλεξγία γίλνληαη όιν θαη πην αζαθή.
Καη ζηνλ θιάδν καο –καδί κε ηε ζηάζε πιεξσκώλ ζηνπο κηζζνύο, ηε κεξηθή απαζρόιεζε θαη ηελ εθ
πεξηηξνπήο εξγαζία– ε έθξεμε ησλ απνιύζεσλ θαη ηεο αλεξγίαο έρεη ρηππήζεη «θόθθηλν»! Είλαη
δεθάδεο νη ζπλάδειθνη πνπ πεηηνύληαη θαζεκεξηλά ζην δξόκν, άιινη πνπ πξνζπαζνύλ λα ηα βγάινπλ
πέξα κε ηα 460 επξώ ηνπ ΟΑΕΔ, θαη αθόκα πεξηζζόηεξνη εθείλνη πνπ παξακέλνπλ άλεξγνη κεηά ηε
ιήμε ηνπ ηακείνπ αλεξγίαο, ρσξίο λα βιέπνπλ θακηά πξννπηηθή εύξεζεο δνπιεηάο…

Σν αηνκηθό όξακα... θαηέιεμε ζηελ αηνκηθή εμαζιίσζε!
Όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, ε εξγνδνζία -κε ηε βνήζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ- πξνζπαζνύζε λα καο
πείζεη όηη «ε ζθιεξή δνπιεηά αληακείβεηαη». «Όπνηνο δνπιεύεη δελ έρεη ηίπνηα λα θνβεζεί» ήηαλ ην
δόγκα ησλ εξγνδνηώλ, αιιά θαη ε κύρηα ειπίδα αξθεηώλ από ηνπο εξγαδνκέλνπο. «Μπόξα είλαη ζα
πεξάζεη. Αλ είκαζηε ήζπρνη, αλ κεηώζνπκε ηηο απαηηήζεηο καο, αλ ζπλαηλέζνπκε ζε κεηώζεηο κηζζώλ,
ζε αηνκηθέο ζπκβάζεηο, ζε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, ζα ηε ζθαπνπιάξνπκε» ζθέθηνληαλ κεξηθνί ή, γηα
ηελ αθξίβεηα, πξνζπαζνύζαλ θαη ίδηνη λα θαζεζπράζνπλ ηνπο θόβνπο ηνπο. Όκσο, ε ίδηα ε εκπεηξία
ηνπ θιάδνπ –θαη όρη κόλν– είλαη ακείιηθηε. Κνξπθαίν παξάδεηγκα ν εθβηαζκόο ηνπ Παπαζσηεξίνπ.
Επέβαιιε αιιαγή ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ζε κεξηθήο απαζρόιεζεο ηάρα γηα λα κελ πξνβεί ζε
απνιύζεηο. Απνηέιεζκα; Καη κεξηθή απαζρόιεζε (δειαδή κεηώζεηο κηζζώλ) θαη απνιύζεηο.
Καη δελ είλαη ε κόλε πεξίπησζε… Τν «θαλόλη» ζηα Ειιεληθά Γξάκκαηα, νη απνιύζεηο ζε
Ειεπζεξνπδάθε, Κπξηαθίδε, Κέδξν, Ωθεαλίδα θαη δεθάδεο άιινπο εθδνηηθνύο θαη βηβιηνπσιεία
είλαη κόλν ε αξρή. Τώξα είλαη θνηλή πεπνίζεζε όισλ καο πσο ηα ρεηξόηεξα έξρνληαη – θαη έξρνληαη
γηα όινπο! Η αιήζεηα – όζν δύζθνιν θαη αλ είλαη λα ηελ απνδερηεί θαλείο– είλαη κία:

Κπβεξλήζεηο, ΕΕ, θεθάιαην καο εθθνβίδνπλ θαη καο εθβηάδνπλ
Όινπο. Εξγαδόκελνπο θαη αλέξγνπο. Με εθβηαζκνύο όπσο: «ζπλνιηθό θιείζηκν ή κεξηθέο
απνιύζεηο», «απνιύζεηο ή κεηώζεηο κηζζώλ», πνπ δηθαηνινγνύληαη ζην όλνκα ηεο θξίζεο, ηεο πηώζεο
ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδώλ. Ο εξγαδόκελνο είλαη ππνςήθηνο πξνο απόιπζε είηε γηαηί «ε
επηρείξεζε δελ πάεη θαιά» είηε γηαηί
δελ δέρεηαη ηε κείσζε ηνπ κηζζνύ θαη
Οι απολύζειρ και ε ανεπγία, ε αύξεζε ηος εθεδπικού ζηπαηού,
δελ ππνθύπηεη ζηνλ εθβηαζκό ηεο
έσοςν ζηόσο και αποηέλεζμα ηε βίαιε ςποηίμεζε ηερ αξίαρ ηερ
ειαζηηθήο εξγαζίαο είηε γηαηί
επγαηικήρ δύναμερ. Αςηή, μαδί με ηεν καηαζηποθή κεθαλαίος
απεξγεί.
πος πποκαλεί ο ενδοκαπιηαλιζηικόρ ανηαγωνιζμόρ, είναι ε
Αθόκα θαη ζήκεξα, ηνικνύλ λα ιέλε
μοναδική διέξοδορ ηος κεθαλαίος από ηεν κπίζε.
όηη νη απνιύζεηο θαη ε αλεξγία είλαη
ζέκα νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, όηη
«πεξηζζεύνπλ» πνιινί από εκάο ιόγσ θξίζεο θαη άξα ε κεξηθή ή ε ειαζηηθή εξγαζία κπνξεί λα ιύζεη
ην ζέκα ηεο αλεξγίαο θαη λα ζπγθξαηήζεη ηηο απνιύζεηο. Γη΄ απηό θαη αμηνπνηνύλ θαη βαζαίλνπλ ηε
δηαίξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Επελδύνπλ ζηνλ θαηαθεξκαηηζκό κεηαμύ καο. Όινη ελαληίνλ όισλ:
ηδησηηθνί ελαληίνλ δεκνζίσλ, πιήξνπο απαζρόιεζεο ελαληίνλ κεξηθήο, Έιιελεο ελαληίνλ
κεηαλαζηώλ, εξγαδόκελνη ελαληίνλ αλέξγσλ. Γηα ρξόληα θαη κε αηαιάληεπηε ζπλέπεηα –ηόζν ζε

πεξηόδνπο θξίζεο όζν θαη ζε πεξηόδνπο «αλάπηπμεο» – επηηίζεληαη ζηνλ θόζκν ζηεο εξγαζίαο
πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ ην κνλαδηθό ηνπο ζθνπό: ΝΑ ΠΕΡΙΦΡΟΤΡΗΟΤΝ ΚΑΙ ΝΑ
ΑΤΞΗΟΤΝ ΣΑ ΚΕΡΔΗ ΣΟΤ πάλσ ζηα ζπληξίκκηα ηεο δηθήο καο δσήο. Να κελ θαηαπηνύκε θαη
απηό ην παξακύζη. Όινη θαηαιαβαίλνπκε πσο, αθόκα θη αλ ζήκεξα δνπιεύνπκε, αύξην κπνξεί λα
είκαζηε άλεξγνη. Καη νη άλεξγνη θαηαιαβαίλνπκε πσο κόλνη καο δελ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηελ
θαηάζηαζε. Όζν θη αλ ε βία ηεο επηβίσζεο, ην θπλήγη ηνπ κεξνθάκαηνπ καο ζπξώρλεη ζηε κνηξνιαηξία
θαη ηελ ππνηαγή, ηώξα είλαη ε ώξα λα παιέςνπκε καδί κε ηνπο εξγαδόκελνπο λα βάινπκε θξαγκό ζην
καύξν κέιινλ πνπ καο επηθπιάζζνπλ.
Όινη καδί απαληάκε κε αγσληζηηθή ελόηεηα θαη αιιειεγγύε, κε απνθαζηζηηθνύο αγώλεο θαη
δπλακηθέο κνξθέο πάιεο. ε απηή ηε κάρε θαλείο λα κε κείλεη κόλνο!
Οη εξγαδόκελνη δελ ζπλαηλνύκε ζηελ απόιπζε, δελ λνκηκνπνηνύκε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο.
Οη άλεξγνη παιεύνπκε ζπιινγηθά θαη κε αμηνπξέπεηα θόληξα ζε ινγηθέο αηνκηθνύ βνιέκαηνο,
θόληξα ζηελ θαηάζιηψε θαη ηελ εηηνπάζεηα.
 Καιύπηνπκε όινπο ηνπο απνιπκέλνπο. Όζνη απνιύνληαη εμαθνινπζνύλ λα αλήθνπλ, λα
ζηεξίδνληαη θαη λα θαιύπηνληαη, λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ζην ζσκαηείν. Η αιιειεγγύε δελ
είλαη εζηθό δήηεκα. Πξνϋπνζέηεη θάζε κνξθήο ζηήξημε ζε απνιπκέλνπο αιιά θαη εξγαδόκελνπο
πνπ απεηινύληαη ελώ βξίζθνληαη ζηελ εξγαζία. Σηεξίδνπκε ην Τακείν Αιιεινβνήζεηαο ηνπ
Σπιιόγνπ.
 Οξγαλώλνπκε ηνπο αλέξγνπο ηνπ θιάδνπ καο – πληνληδόκαζηε κε ζπιινγηθόηεηεο αλέξγσλ
από άιινπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη από γεηηνληέο.

πλάληεζε ζηα γξαθεία καο ζηηο 19/12, 18.00 γηα ζπγθξόηεζε
Επηηξνπήο Αλέξγσλ ζην πιαίζην ηνπ πιιόγνπ
Υξεηαδόκαζηε έλα εξγαηηθό θίλεκα εληαίν, ηαμηθό, εξγαδνκέλσλ-αλέξγσλ, ζηαζεξά-ειαζηηθά
απαζρνινύκελσλ, Ειιήλσλ-κεηαλαζηώλ πνπ ζα αλακεηξηέηαη ππέξ όισλ θαη όρη απιώο έλα θίλεκα
ζπκπαξάζηαζεο ζε απηνύο πνπ θάζε θνξά πιήηηνληαη. Με πνιηηηθή θαηεύζπλζε αλαηξνπήο ηεο
επίζεζεο, ησλ λόκσλ ηεο ΕΕ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ λέσλ κλεκνλίσλ θαη από ηε ζθνπηά ηεο
δηεύξπλζεο ησλ εξγαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ.
Κόληξα ζηνλ εξγνδνηηθό ζπλδηθαιηζκό ησλ ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, πνπ κε ηηο ζέζεηο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ
ζπλαηλεί ζηα κέηξα θαη ζπέξλεη ηελ απνγνήηεπζε, αιιά θαη ζηελ αδηέμνδε γξακκή ηνπ ΠΑΜΕ, πνπ
θηηάρλεη κέησπν γύξσ από ηνλ εαπηό ηνπ. Έλα εξγαηηθό θίλεκα πνπ ζα θάλεη θάζε κάρε ζε θάζε
ρώξν δνπιεηάο πνπ θιείλεη ή απνιύεη καδηθά ππόζεζε όινπ ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο.
Δελ κνηξαζηήθακε ηα θέξδε ηνπο γηα λα κνηξαζηνύκε ηηο δεκηέο ηνπο. Δηεθδηθνύκε:
 Ννκνζεηηθή απαγόξεπζε ησλ απνιύζεσλ.
 Επίδνκα αλεξγίαο γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο αλεξγίαο ίζν κε ηνλ βαζηθό κηζζό γηα όινπο ηνπο
αλέξγνπο, ρσξίο πξνϋπνζέζεηο. Γηα λα δεη ν άλεξγνο κε αμηνπξέπεηα, αιιά θαη σο αληηθίλεηξν
ζηελ απόιπζε.
 Ληγόηεξε δνπιεηά, δνπιεηά γηα όινπο. Καηάξγεζε επηζθαινύο εξγαζίαο.
 Δέζκεπζε ησλ θηλεηώλ ή αθίλεησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (πξνζσπηθώλ ή άιισλ
εηαηξεηώλ) ηνπ ηδηνθηήηε ηεο εηαηξείαο πνπ πησρεύεη ή θιείλεη, γηα λα θαιπθζνύλ
απνδεκηώζεηο θαη ηα επηδόκαηα αλεξγίαο ησλ απνιπκέλσλ.
 Πιήξε, δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, κε αλαλέσζε ησλ βηβιηαξίσλ ησλ ηακείσλ,
ρσξίο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο.
 Πάγσκα όισλ ησλ ρξεώλ-δαλείσλ ησλ αλέξγσλ. Μείσζε ησλ ηηκνινγίσλ ΔΕΚΟ κε
παξάιιειε απαγόξεπζε ηεο δηαθνπήο παξνρήο λεξνύ, ξεύκαηνο θαη ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ.
Δσξεάλ κεηαθίλεζε γηα ηνπο αλέξγνπο.
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