ΟΛΟΗ ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑ ΣΗ 17 ΓΔΝΑΡΖ:
ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ: Πνεςμαηικό Κένηπο (όλωνορ και Αζκληπιού), 10.30 π.μ.
Απηέο ηηο κέξεο, ε ζπγθπβέξλεζε ΠΑΟΚ-ΝΓ-ΛΑΟ, κε επηθεθαιήο ηνλ ηξαπεδίηε Παπαδήκν, επηρεηξεί λα
εθαξκόζεη ηελ επόκελε θάζε ηνπ αληεξγαηηθνύ ζρεδίνπ πνπ από ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ κλεκνλίνπ
πινπνηνύλ νη εξγνδόηεο θαη ε Σξόηθα. Πξνζπαζνύλ λα καο εθβηάζνπλ γηα κηα αθόκε θνξά δεηώληαο καο λα
απνδερζνύκε: Νέο ηζεκούπωμα μιζθών και ζςνηάξεων, ακύπωζη ηηρ ΔΓΔ, μείωζη ή καηάπγηζη ηος
13ος -14ος μιζθού, καηάπγηζη ηων ςλλογικών ςμβάζεων, γενίκεςζη ηηρ εςελιξίαρ ζηην επγαζία,
καηάπγηζη επιδομάηων ανεπγίαρ, ηπιεηιών, οικογενειακών και όλων ηων ελάσιζηων κοινωνικών
παποσών, μείωζη ηων αζθαλιζηικών ειζθοπών για ηοςρ επγοδόηερ, και 150.000 απολύζειρ ζηο δημόζιο.
Κη όια απηά ζε κηα πεξίνδν πνπ ζε όινπο ηνπο θιάδνπο, όπσο θαη ζην δηθό καο, πιεζαίλνπλ νη απιήξσηνη
εξγαδόκελνη, απμάλνληαη νη απνιύζεηο, ε θηώρεηα θαη ε εμαζιίσζε ρηππάεη ηελ πόξηα όισλ καο. Δπηρεηξήζεηο
«πησρεύνπλ», πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγνύλ από ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο, ελώ ηα
αθεληηθά ηνπο κέλνπλ πάκπινπηα. Η εξγαηηθή λνκνζεζία έρεη μεραξβαισζεί θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο
θόβνληαη θαη ξάβνληαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγνδνηώλ. Η ζηαζεξή, 8άσξε εξγαζία
εμαθαλίδεηαη, ε απζαηξεζία θαη ε ηξνκνθξαηία ησλ εξγνδνηώλ απνζξαζύλεηαη, ελώ ν ξόινο ησλ ειεγθηηθώλ
κεραληζκώλ είλαη ζρεδόλ αλύπαξθηνο.
Γηα λα απμεζεί ε θεξδνθνξία ησλ αθεληηθώλ (απηό πνπ νλνκάδνπλ αληαγσληζηηθόηεηα) πξέπεη νη κηζζνί καο
λα θηάζνπλ ζηα 300 επξώ, λα επηβιεζεί κηα απόιπηε εξγαζηαθή δνύγθια, όπνπ νη εξγαδόκελνη δελ ζα έρνπλ
θαλέλα δηθαίσκα. Οη ηξάπεδεο, νη πνιπεζληθέο θαη ε ΔΔ ζα απνθαζίδνπλ γηα ηα πάληα, ηα ζπκθέξνληα ηνπ
θεθαιαίνπ γίλνληαη απόιπηνο λόκνο. Μάιηζηα, ν πξσζππνπξγόο – ηξαπεδίηεο σκά θαη πξνθιεηηθά δειώλεη: ή
παξαρσξείηε όηη έρεη απνκείλεη από ηε θηώρεηα ζαο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο νξέμεηο ησλ δαλεηζηώλ θαη ησλ
εξγνδνηώλ ή εζείο επζύλεζηε γηα ηελ ρξενθνπία ηεο ρώξαο.
Δίλαη πξόθιεζε απηνί πνπ μεζθίδνπλ ηηο δσέο καο, απηνί πνπ ζθνηώλνπλ ην παξόλ θαη ην κέιινλ καο, λα καο
ιέλε θη από πάλσ όηη είλαη «ζσηήξεο», όηη παίξλνπλ δάλεηα γηα λα καο εμαζθαιίδνπλ ην κηζζό θαη ηε ζύληαμε.
Δίλαη πξόθιεζε απηνί πνπ καο πεξηέθνςαλ κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, όηαλ από ηνπο ίδηεο πεηζνθνκκέλεο ακνηβέο
θαη ζπληάμεηο πιεξώλνληαη ηα δάλεηα πνπ δηπιά θαη ηξίδηπια ηα εηζπξάηηνπλ νη θεξδνζθόπνη θαη νη
ηνθνγιύθνη, λα ζέηνπλ ζήκεξα εθβηαζηηθά δηιήκκαηα ζηνπο εξγαδόκελνπο.
Δίλαη πξόθιεζε λα έρνπκε πιεξώζεη σο εξγαδόκελνη κέρξη ην ηειεπηαίν επξώ ηηο αζθαιηζηηθέο καο εηζθνξέο
θαη λα έξρεηαη ζήκεξα ε ζπγθπβέξλεζε θαη λα καο θόβεη αθόκα θη απηή ηελ ζύληαμε πείλαο, θαη όηαλ
δηακαξηπξόκαζηε λα καο ιέλε -απηνί πνπ θάλνπλ εδώ θαη ρξόληα ηνπο ηξνρνλόκνπο ζηηο πνιηηηθέο ησλ
ηξαπεδηηώλ θαη ησλ εξγνδνηώλ- όηη «δελ ππάξρεη ζάιην»...

ΚΑΜΗΑ ΤΝΑΗΝΔΖ - ΚΑΜΗΑ ΑΝΑΜΟΝΖ: Ζ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ- Ο ΤΝΣΟΝΗΜΟΖ ΚΟΗΝΖ ΓΡΑΖ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΟΠΛΟ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ
Απέλαληη ζε απηή ηελ επίζεζε είλαη αλάγθε λα δπλακώζεη ε εξγαηηθή αληίζηαζε. Οη ζπλάδειθνί καο ζηνλ
άθθνπια, νη εξγαδόκελνη ζηελ Διιεληθή Υαιπβνπξγία θαη ζηνλ ALTER πνπ απεξγνύλ νιόθιεξεο βδνκάδεο,
ζηελ Διεπζεξνηππία, ζηε ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ-Cosmetics, ζηε ΛΟΤΚΙΑ, ζην Δξξίθνο Νηπλάλ, ζην ΝΟΣΟ
GALLERIES θαη ζε πνιινύο άιινπο ρώξνπο, δείρλνπλ ην δξόκν.
Γελ ζπλαηλνύκε ζηα ζρέδηα ηεο εξγνδνζίαο. Γελ ππνγξάθνπκε ηελ θαηαδίθε καο. Αληηκεησπίδνπκε ηα
πξνβιήκαηα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο ελσκέλνη θαη δελ αθήλνπκε πεξηζώξηα ζε όζνπο παίξλνπλ ην κέξνο ηεο
εξγνδνζίαο λα καο ππνλνκεύνπλ θαη λα καο μεπνπιάλε. Γεκηνπξγνύκε επηηξνπέο αγώλα θαη ηαπηόρξνλα
ρηίδνπκε θαη ηηο γέθπξεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ην θιαδηθό ζσκαηείν. Γελ
ππνγξάθνπκε θακία αηνκηθή ή επηρεηξεζηαθή ζύκβαζε πξηλ ελεκεξώζνπκε ην ζσκαηείν.
Αλαπηύζζνπκε δεζκνύο αιιειεγγύεο κε θάζε πξνζπάζεηα νξηδόληηνπ αγσληζηηθνύ ζπληνληζκνύ
πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ, πξσηνβνπιηώλ βάζεο θαη εξγαηηθώλ ζπιινγηθνηήησλ. πκβάιινπκε κε όιεο καο
ηηο δπλάκεηο ζε θάζε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο, όρη κόλν ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο, αιιά θαη ζηηο γεηηνληέο θαη
όπνπ αιινύ ππάξρνπλ ή αλαπηύζζνληαη εζηίεο αληίζηαζεο (π.ρ. άξλεζε πιεξσκώλ ζηα ραξάηζηα, ζπλειεύζεηο
γεηηνληάο). Γελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε αηνκηθήο ιύζεο ή βνιέκαηνο. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα πεξηκέλνπκε από
ηνλ μεπνπιεκέλν γξαθεηνθξαηηθό ζπλδηθαιηζκό ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ πνπ ρξόληα ηώξα δηαρεηξίδεηαη ηελ
ήηηα θαη πήξε απόθαζε λα ζπκκεηέρεη ζε δηάινγν κε ηνπο εξγνδόηεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα ηζαθίζνπλ ηνπο
εξγαδόκελνπο.

Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη ε αιιειεγγύε, ε ζπκπόξεπζε θαη ε θνηλή δξάζε ησλ αγσληδόκελσλ θιάδσλ.
Υξεηαδόκαζηε ηελ αγσληζηηθή ηαμηθή ελόηεηα, ην ζπληνληζκό ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα
πιαηύ κέησπν αγώλα θαη αιιειεγγύεο.
ςμμεηέσοςμε ζηην ΑΠΔΡΓΗΑ ώζηε να γίνει η 17η Γενάπη μέπα ανηίζηαζηρ και κλιμάκωζηρ. Για να
ζηείλοςμε μήνςμα ανςπακοήρ και αποθαζιζηικού αγώνα για ηην αναηποπή ηηρ επίθεζηρ και ηη
νικηθόπα ζύγκποςζη με ηο κεθάλαιο και ηιρ ανηεπγαηικέρ πολιηικέρ.
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Αθνινπζεί ην ΜΖΝΤΜΑ ΣΩΝ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΩΝ ΠΡΟ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ
ΠΑΝΑΣΣΗΚΖ ΑΠΔΡΓΗΑ ζηιρ 17 Γενάπη:
Σπλάδειθε – ζπλαδέιθηζζα,
Σνπ απεπζχλνπκε ζεξκφ ηαμηθφ ραηξεηηζκφ. Τν 2012 κπνξεί λα γίλεη ε “δηθή καο ρξνληά”, ηεο εξγαηηθήο ιατθήο
αληεπίζεζεο. Δελ πξέπεη λα ράζνπκε νχηε ιεπηφ, είλαη ε ψξα ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δξάζεο. Σπλερίδνπκε αηαιάληεπηα ηελ
απεξγηαθή καο θηλεηνπνίεζε πνπ μεθηλήζακε ζηηο 31 Οθηψβξε, ρσξίο λα καο θνβίδνπλ νη απνιχζεηο θαη νη εθβηαζκνί ηεο
εξγνδνζίαο. Θα ζπλερίζνπκε κέρξη λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα αηηήκαηά καο: Να γπξίζνπλ πίζσ νη απνιπκέλνη θαη λα
ζπλερίζνπκε, λα δνπιεχνπκε φινη κε ηα σξάξηα θαη ηα κεξνθάκαηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζπκβάζεηο καο. Γηα καο δελ
ππάξρνπλ απνιπκέλνη θαη κε, είκαζηε φινη απνιπκέλνη, κε απηφ ην πλεχκα παιεχνπκε.
Ο αγψλαο καο ζηεξίδεηαη απ’ φιε ηελ εξγαηηθή ηάμε, ηα ιατθά ζηξψκαηα, κε έλα πξσηφγλσξν θχκα έκπξαθηεο αιιειεγγχεο
θαη ζπκπαξάζηαζεο. Έρεη πξνθαιέζεη ην ζαπκαζκφ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο λενιαίαο. Απ’ φιεο ηηο γσληέο ηεο
Ειιάδαο θαη απφ ην εμσηεξηθφ έξρνληαη κελχκαηα ζπκπαξάζηαζεο. Όινη νη ηίκηνη εξγάηεο, αθφκα θαη εθείλνη πνπ
αληηκεησπίδνπλ κε θφβν θαη δπζπηζηία ηνπο αγψλεο ή δελ πηζηεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ηνλ ζεσξνχλ δηθφ ηνπο
αγψλα. Καηαιαβαίλνπλ φηη κηα λίθε ησλ ραιπβνπξγψλ ζα είλαη λίθε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Θα δεκηνπξγήζεη
απηνπεπνίζεζε, αγσληζηηθφ θιίκα, θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ην παξάδεηγκα ηεο Χαιπβνπξγίαο λα ην αθνινπζήζνπλ
θαη άιινη ρψξνη δνπιεηάο.
Σπλάδειθε – ζπλαδέιθηζζα,
Τα κέηξα πνπ πήξε ν Μάλεζεο δελ αθνξνχλ κφλν ηε Χαιπβνπξγία. Ήδε έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη ζε αξθεηνχο
ρψξνπο, ζε πνιινχο θιάδνπο. Ο ζηφρνο είλαη λα γεληθεπηνχλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. Μπξνζηά καο έξρεηαη βαξχο ρεηκψλαο
θαη πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχκε γηα κεγάινπο, ζθιεξνχο θαη καθξνρξφληνπο αγψλεο. Τν καχξν κέησπν ΕΕ, εξγνδνζίαο θαη
θπβέξλεζεο, καο εηνηκάδεη κηα ρξνληά ρεηξφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε. Απηφ δελ αιιάδεη κε ζηρηηξίζκαηα θαη αλακνλέο, κε
θνηλσληθνχο δηαιφγνπο, νχηε κε αηνκηθέο πξνζπάζεηεο. Απηφ ν θαζέλαο καο ην γλσξίδεη.
Δελ αιιάδεη, φκσο, νχηε θαη κε ηνπο αγψλεο πνπ μέξακε κέρξη ηψξα. Απαηηεί λα νξγαλσζνχκε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο
δνπιεηάο, λα ζπγθξνηήζνπκε γεξά θιαδηθά ζπλδηθάηα, κε ζηεξίγκαηα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, εξγνζηαζηαθά
ζσκαηεία, ζσκαηεηαθέο επηηξνπέο. Απαηηεί αιιαγή ησλ ζπζρεηηζκψλ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. Να ηειεηψλνπκε κε ηνλ
εξγνδνηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, πνπ είλαη κε ηελ πιεπξά ηεο εξγνδνζίαο, πνπ ηαπηίδεη ην δηθφ καο ζπκθέξνλ κε
απηφ ηεο εξγνδνζίαο. Εκείο, φκσο, γλσξίδνπκε απφ ηελ πείξα καο φηη ηέηνην πξάγκα δελ κπνξεί λα ππάξμεη. Απαηηεί θάζε
αγψλαο λα ζηεξίδεηαη απ’ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο φπσο ν δηθφο καο αγψλαο. Χσξίο απηά δχζθνια ζα αληηκεησπίζνπκε ηα
λέα θπβεξλεηηθά αληεξγαηηθά κέηξα ηνπ 2012, πνπ είλαη αθφκα ρεηξφηεξα απφ απηά πνπ πήγε λα πεξάζεη ν Μάλεζεο ζηε
Χαιπβνπξγία.
Σαο θαινχκε λα πάξεηε ζηα ρέξηα ηελ ππφζεζε ηεο παλαηηηθήο–παλεξγαηηθήο απεξγίαο ζηηο 17 Γελάξε, πνπ αλαγθάζηεθαλ
λα απνθαζίζνπλ ηα Εξγαηηθά Κέληξα ηεο Αηηηθήο. Να λεθξψζνπλ φινη νη ρψξνη δνπιεηάο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Να
απνηειέζεη ηελ απαξρή ζθιεξψλ αγψλσλ πνπ πξέπεη λα νξγαλψζνπκε κέζα ζην 2012, κε πξσηνπφξνπο ηνπο βηνκεραληθνχο
εξγάηεο. Γηα λα κελ πεξάζνπλ ηα λέα βάξβαξα κέηξα, γηα λα αλαηξέςνπκε κηα ζεηξά άιια πνπ έρνπλε παξζεί, λα πεξάζνπκε
ζηελ αληεπίζεζε κέρξη λα πάξνπκε ζηα ρέξηα καο φιν ηνλ πινχην πνπ καο αλήθεη. Να δείμνπκε ηε δχλακή καο, φηη εκείο
είκαζηε νη παξαγσγνί ηνπ πινχηνπ, “φηη ρσξίο εκάο γξαλάδη δελ γπξλά, φηη κπνξνχκε ρσξίο αθεληηθά”.
Σπλάδειθε – ζπλαδέιθηζζα,
Με ηε ζπκκεηνρή ζνπ ζηελ απεξγία πξνζθέξεηο ηελ θαιχηεξε αιιειεγγχε ζηνλ αγψλα καο, βνεζάο φκσο θαη ηνλ εαπηφ ζνπ.
Αλ ράζνπκε εκείο ζα ράζεηο θαη εζχ. Αλ θεξδίζνπκε εκείο ζα θεξδίζεηο θαη εζχ, ζα θεξδίζνπκε φινη καο. Σηηο 17 Γελάξε δελ
απεξγείο κφλν γηα καο αιιά θαη γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, γηα νιφθιεξε ηελ ηάμε καο, ελάληηα θαη ζην δηθφ ζνπ εξγνδφηε, ελάληηα
ζπλνιηθά ζηελ ηάμε ησλ εξγνδνηψλ. Ήξζε ε ψξα λα μεζεθσζνχκε, ην νθείινπκε ζε απηνχο πνπ πάιεςαλ πξηλ απφ καο,
ζηνπο λεθξνχο ηνπ αγψλα. Τν νθείινπκε ζηα παηδηά καο γηα λα κπνξνχκε λα ηα θνηηάκε κε ππεξεθάλεηα ζηα κάηηα, ιέγνληάο
ηνπο φηη δε γνλαηίζακε, δελ ηα πξνδψζακε. Εκείο απηφ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Σηεξηδφκαζηε απ’
φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη απηφ καο δίλεη θνπξάγην, καο κεγαιψλεη ηελ επζχλε. Τψξα είλαη ε ψξα φινη καδί, εξγάηεο,
απηναπαζρνινχκελνη, ζπληαμηνχρνη, λένη, λα θάλνπκε έλα βήκα κπξνζηά κε κπξνζηάξεδεο ηνπο εξγάηεο.
Ζήησ ε εξγαηηθή αιιειεγγχε.
Η λίθε ησλ ραιπβνπξγψλ ζα είλαη πξηλ απ’ φια λίθε φισλ ησλ εξγαηψλ!

