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ΓΤΝΑΜΩΝΟΤΜΔ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑ  
 

Δλάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν, ζηελ αθξίβεηα θαη ην ηζάθηζκα ηνπ εηζνδήκαηνο καο. 

Γηα ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο κε νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο καο. 

Παίξλνπκε απόθαζε θαη νξγαλώλνπκε ηε καδηθή καο ζπκκεηνρή  ζηελ απεξγία 6 Απξίιε. 

 

πλαδέιθηζζεο , ζπλάδειθνη, νη κέξεο θαη νη ψξεο είλαη θξίζηκεο θαη δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα αλακνλή 
θαη απηαπάηεο. Η αζρήκηα θαη ε βαξβαξφηεηα πνπ δνχκε, ν θφβνο θαη ε αλαζθάιεηα πνπ ληψζνπκε δελ 
κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ρσξίο ηε δηθή καο ζπκκέηνρε ζηνλ ζπιινγηθφ αγψλα, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο καο, 
ζπζπεηξσκέλνη ζην ζσκαηείν καο, ζε θνηλφ βεκαηηζκφ κε ηα ππφινηπα ζσκαηεία θαη θνξείο ηνπ καδηθνχ 
θηλήκαηνο θαη κε θξηηήξην ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθψλ καο ζχγρξνλσλ αλαγθψλ. 
 
Σψξα πνπ ην θηηίιη ηνπ πνιέκνπ άλαςε γηα ηα θαιά ζηελ Οπθξαλία κε ηελ εηζβνιή ηεο Ρσζίαο σο 
απνηέιεζκα ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ ΗΠΑ/ΝΑΣΟ – ΕΕ θαη Ρσζίαο,  ε ζπκκεηνρή ηεο Ειιάδαο ζε απηφλ 
κε ηελ θπβέξλεζε λα δίλεη γε θαη χδσξ, λα ζηέιλεη φπια θαη λα είλαη έηνηκε λα ζηείιεη  θαη εθζηξαηεπηηθφ 
ζψκα, απαηηεί αγσληζηηθή απάληεζε.  
 
Απαηηνύκε λα ζηακαηήζεη εδώ θαη ηώξα θάζε εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν  θαη  
λα θιείζνπλ όιεο νη βάζεηο ηνπ ΝΑΣΟ ζηε ρώξα καο. Απνξξίπηνπκε ην ρηιηνεηπσκέλν αθήγεκα ηεο 
θπβέξλεζεο "ηα θεθάιηα κέζα" κε αθνξκή ηηο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ. Δελ δερφκαζηε λα δίλνληαη δηο επξψ 
γηα ζηξαηησηηθνχο εμνπιηζκνχο θαη απνζηνιέο πνπ θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο,  
απελαληίαο καο  εκπιέθνπλ φιν θαη πην βαζηά ζε πνιεκηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη ηαπηφρξνλα θνξηψλνπλ ζηηο 
δηθέο καο πιάηεο γηα αθφκα κηα θνξά ην ινγαξηαζκφ. Οη εξγαδφκελνη δελ έρνπκε θαλέλα ζπκθέξνλ λα 
ζηνηρεζνχκε πίζσ απφ θακία ηκπεξηαιηζηηθή δχλακε πνπ δνινθνλεί θαη μεδνπκίδεη ηνπο ιανχο θαη ηζαθίδεη ηα 
δηθαηψκαηα καο.  
 
Υαξάζζνπκε ην δηθό καο δξόκν! Βάδνπκε κπξνζηά ηηο δηθέο καο αλάγθεο! Δηεθδηθνχκε  νπζηαζηηθέο 
απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο καο, ζηαζεξή εξγαζία, θαηνρχξσζε ηεο Κπξηαθήο αξγίαο θαη κέηξα γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο καο. Όια απηά πνπ ε ζεκεξηλή θαη νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο 
ζην φλνκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ησλ αληνρψλ ηεο νηθνλνκίαο ηα έρνπλ ηζνπεδψζεη, βπζίδνληαο καο ζηελ 
θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. Με ηηο εμειίμεηο λα πξνδηαγξάθνπλ φηη ε θαηάζηαζε ζα γίλεη αθφκα πην δχζθνιε  
γηα εκάο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο καο.   
 
Γηαηί όζεο πεξηθνπέο θαη λα θάλνπκε ν ινγαξηαζκφο δελ καο βγαίλεη κε ηα ςίρνπια πνπ παίξλνπκε γηα 
κηζζφ. Είλαη αδχλαηνλ ζπλάδειθνη κε κηζζνχο 400επξψ λα κπνξέζνπλ λα πιεξψζνπλ ινγαξηαζκνχο 
ξεχκαηνο θαη θπζηθνχ αεξίνπ πνπ θηάλνπλ ηα 400 θαη 500επξψ έθαζηνο!  
 



Γηαηί δελ κπνξεί λα ιηώλνπκε ζηε δνπιεηά, λα πεξλάλε απφ ηα δηθά καο ρέξηα ρηιηάδεο πξντφληα θαη εκείο 
λα ζηεξνχκαζηε ηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο, λα κελ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε βαζηθέο αλάγθεο δηθέο καο θαη 
ησλ νηθνγελεηψλ καο.  
 
Γηαηί δελ κπνξνύκε άιιν λα αλερόκαζηε φηη ζα δνπιεχνπκε ζαλ ζχγρξνλνη ζθιάβνη φπσο, φζν θαη φηαλ 
ζέιεη ε εξγνδνζία, κε άζιηεο αηνκηθέο ζπκβάζεηο. Σν σξάξην καο λα αιιάδεη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, απφ 
ζπλερέο λα γίλεηαη ζπαζηφ αθφκα θαη ζηελ εκηαπαζρφιεζε, λα κελ μέξνπκε πφζν θαη πφηε ζα πιεξσζνχκε.  
 
Γηαηί δελ κπνξνύκε άιιν λα αλερόκαζηε ηελ εξγνδνηηθή αζπδνζία πνπ θηάλεη ζην ζεκείν λα καο απνιχεη 
γηαηί αξξσζηαίλνπκε, γηαηί απνθαζίζακε λα θάλνπκε νηθνγέλεηα, γηαηί "ηνικάκε" λα δηεθδηθνχκε ηα βαζηθά 
φπσο ην ξεπφ, ην δηάιεηκκα θαη ηελ άδεηα καο. Να εηζάγεη δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ απνγεηψλνπλ ηελ 
εληαηηθνπνίεζε θαη καο κεηξάεη θάζε ιεπηφ πφζν απνδνηηθνί είκαζηε, πφζν γξήγνξα εξγαδφκαζηε, πφζνπο 
πειάηεο εμππεξεηνχκε. Αζπδνζία πνπ έρεη πεξάζεη ζε άιιν επίπεδν απφ ηνπο εθαηνληάδεο αληεξγαηηθνχο 
λφκνπο πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη φιεο νη θπβεξλήζεηο κέρξη ζήκεξα κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηα ζπκθέξνληα θαη ηα 
θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. 
          
Έρνπκε ηε δύλακε λα ηνπο βάινπκε εκπόδηα. Απηφ αλαδεηθλχεηαη απφ ηνλ πεξήθαλν θαη ειπηδνθφξν 
αγψλα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΛΑΡΚΟ, ησλ Πεηξειαίσλ Καβάιαο, ηεο COSCO,  απφ ηε καδηθή ζπκκεηνρή 
ρηιηάδσλ εξγαδφκελσλ ζην ζπιιαιεηήξην ζηηο 26 Φιεβάξε. Οη  εκπνξνυπάιιεινη κπνξνχκε λα ζεθψζνπκε 
ςειά ην αλάζηεκα καο ζε θάζε θαηάζηεκα, ζε θάζε απνζήθε, ζηνλ θιάδν δηεθδηθψληαο φια φζα ζήκεξα 
κπνξνχκε λα απνιακβάλνπκε θαη καο ζηεξνχλ θπβεξλήζεηο θαη εξγνδνζία Να κελ ηνπο ραξηζηνύκε! 
 
Απηόο είλαη ν κόλνο δξόκνο πνπ κπνξεί λα καο βγάιεη κπξνζηά. ηε Γεληθή πλέιεπζε καο ζπδεηάκε γηα 
φια απηά, γηα φζα καο πξνβιεκαηίδνπλ θαη καο πλίγνπλ θαη θαζνξίδνπκε ηα επφκελα καο βήκαηα κε ζηφρν λα 
θηάζεη παληνχ ζε θάζε ζπλαδέιθηζζα θαη ζπλάδειθν ην αγσληζηηθφ, απεξγηαθφ θάιεζκα ηνπ ζσκαηείνπ καο. 
Μπξνζηά ζηελ απεξγία 6 Απξίιε κε ηε ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή όιωλ καο, κε ζρέδην ζε θάζε 
θαηάζηεκα λα αθνπζηεί ε δηθή καο θωλή,  ηα δηθά καο αηηήκαηα γηα:   
 
 

 Μφληκε ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο, κε 7σξν – 35σξν – 5ήκεξν, θαζνξηζκέλν σξάξην κε βάζε ηηο 
πιινγηθέο πκβάζεηο. Επαλαθνξά θαη λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο. 

 Καηάξγεζε φισλ ησλ ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο, ησλ απιήξσησλ ππεξσξηψλ, ησλ λφκσλ γηα 
ηε δηεπζέηεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ηελ ππνλφκεπζε ησλ Ε. 

 Απζηεξφο θαζνξηζκφο πφζησλ θαη αξκνδηνηήησλ αλά εηδηθφηεηα. 
 Μεληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο κε θπιηφκελα ξεπφ θαη ζηαζεξέο εβδνκαδηαίεο βάξδηεο.  
 Απαγφξεπζε ησλ ζπαζηψλ σξαξίσλ.  
 Άδεηα κε απνδνρέο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν. 
 Μείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαηά 50% θαη θαηάξγεζε ησλ θφξσλ ζηα θαχζηκα 

θαη ζπλνιηθά ζηελ ελέξγεηα.  
 Καηάξγεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε ιατθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ ΕΝΦΙΑ  θαη γελλαία κείσζε ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηα θησρά εξγαηηθά θαη ιατθά λνηθνθπξηά. 
 Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, ζηα ζρνιεία, ζηνπο 

παηδηθνχο ζηαζκνχο, ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο . 
 Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε ζηήξημε δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, επίηαμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 

πγείαο.  
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