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Εργαζόμενοι, Άνεργοι, Νέοι, Συνταξιούχοι.

Την ίδια ώρα που σε πολλούς εργασιακούς χώρους οι εργαζόμενοι, είναι απλήρωτοι και εκβι-
άζονται να αποδεχθούν ατομικές συμβάσεις εργασίας, την ίδια ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά 
στενάζουν κάτω από τα χαράτσια, την ίδια ώρα που περικόπτονται κοινωνικές δαπάνες για την 
υγεία και την παιδεία, η συγκυβέρνηση ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ, ο ΣΕΒ, η Τρόικα και το ΔΝΤ θέλουν να 
δώσουν την χαριστική βολή:

Στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μετατρέποντας τους μισθούς και τα μεροκάματα 
σε μισθούς Βουλγαρίας.

Την Κοινωνική Ασφάλιση θέλοντας  να μετατρέψουν κύριες και επικουρικές συντάξεις σε προ-
νοιακά επιδόματα. 

Να μετατρέψουν την χώρα σε μια χώρα εξαθλιωμένων πολιτών.

Σήμερα οι εργαζόμενοι & τα συνδικάτα δίνουν μάχες σε μία σειρά εργασιακούς χώρους.  Απα-
ντούν στον πόλεμο που τους έχουν κηρύξει η συγκυβέρνηση Παπαδήμου, η Τρόικα, το ΔΝΤ και 
ο ΣΕΒ, με όπλο τους σε κάθε εκβιασμό, η «δαμόκλειος σπάθη» της  ανεργίας, που καθημερινά 
αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Εκατοντάδες μικρά μαγαζιά κλείνουν και οι Τράπεζες εμμένουν να μην δίνουν χρήματα στην πραγ-
ματική οικονομία ξεχνώντας την κερδοφορία των προηγούμενων ετών καθώς και την κρατική ενί-
σχυση! Για να διατηρήσουν την δική τους κερδοφορία προσπαθούν να συμπιέσουν το εισόδημα 
των εργαζομένων στο Τραπεζικό χώρο και προτείνουν ακόμα και εκ περιτροπής εργασία!

Οι εργαζόμενοι δίνουν μάχες:

Στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οι συνάδελφοί μας καλούνται να αποδεχθούν μει-
ώσεις μισθών, αλλαγή εργασιακών σχέσεων και εκβιάζονται ακόμα και με απολύσεις συνδι-
καλιστών. Πρώτη στο χώρο της αντεργατικής πολιτικής η εργοδοσία του ALTER όπου δεν έχει 
καταβάλλει δεδουλευμένα τουλάχιστον 9 μηνών και Δώρο Χριστουγέννων.

Στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους και να μην κλείσει η εφημερίδα.

Στο ΑLEXPAK που αγωνίζονται να μην περάσει η μείωση των ημερών και ωρών εργασίας σε 2 
μέρες την εβδομάδα.

Στο NOTOS GALLERIES  για να μην περάσει η εκ περιτροπής εργασία. 

Στην Χαλυβουργία για την επαναπρόσληψη των απολυμένων και για να μην περάσουν τα σχέδια 
της επιχείρησης  για μείωση του ωραρίου εργασίας.

Στο Ερρίκος Ντυνάν που είναι εδώ και τρεις μήνες απλήρωτοι για να πληρωθούν τις αποδοχές 
τους.

Στην Γερολυμάτος Cosmetics για πληρωθούν τις αποδοχές τους  και να μην χάσουν τις δουλειές 
τους.

Στη ALAPIS για την πληρωμή δεδουλευμένων και ενάντια στο σχέδιο για διαθεσιμότητες.

Την ίδια ώρα πραγματοποιούνται οι εφεδρείες – απολύσεις και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στο ΙΓΜΕ που τους  απολύουν  και αντί για απολυμένους  τους αποκαλούν «έφεδρους».



Εργαζόμενοι, Άνεργοι, Νέοι Συνταξιούχοι

Η συγκυβέρνηση  Παπαδήμου, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία για την εφαρμογή με κάθε τρόπο 
όλου του αντεργατικού σχεδίου που έχουν συλλάβει Τρόικα και μεγαλο-εργοδότες.

Προσπαθούν σήμερα να μας εκβιάσουν για μια ακόμη φορά ζητώντας από τους εργαζόμενους  
να  αποδεχθούν:

1. Tην περικοπή του 13ου  & 14ου μισθού.

2. Tο πάγωμα της αύξησης της ωρίμανσης της ΕΓΣΣΕ. 

3. Tην πλήρη ελαστικοποίηση των  εργασιακών σχέσεων.

4. Την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών.

Γιατί αλλιώς θα αναλάβουμε εμείς την ευθύνη για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της χώρας!!

Εργαζόμενοι , Άνεργοι, Νέοι, Συνταξιούχοι

Είναι πρόκληση αυτοί που μας ξεσκίζουν τις ζωές μας, αυτοί που μας σκοτώνουν το σήμερα και 
το αύριο  των εργαζομένων  να μας λένε κι από πάνω ότι είναι «σωτήρες», ότι παίρνουν δάνεια 
για να μας εξασφαλίζουν το μισθό και τη σύνταξη.

Είναι πρόκληση αυτοί που μας  περιέκοψαν  το μισθό και τη σύνταξη, όταν από το δικό μας μισθό 
κι από τη δική μας σύνταξη πληρώνονται τα δάνεια που διπλά και τρίδιπλα τα εισπράττουν οι κερ-
δοσκόποι και οι τοκογλύφοι, να θέτουν σήμερα εκβιαστικά διλήμματα  στους εργαζόμενους.

Είναι πρόκληση να έχουμε πληρώσει ως εργαζόμενοι μέχρι το τελευταίο ευρώ τις ασφαλιστικές 
μας εισφορές και να έρχεται σήμερα η συγκυβέρνηση  και να μας κόβει ακόμα κι αυτή την σύ-
νταξη πείνας, να μας ξεφτιλίζει τα στερνά  και όταν διαμαρτυρόμαστε  να μας λένε - αυτοί  που 
κάνουν εδώ και χρόνια τους τροχονόμους στις πολιτικές των  τραπεζιτών και των εργοδοτών που 
καταχράστηκαν  τους κόπους σου - ότι «δεν υπάρχει σάλιο»...

O ΣΕΒ δεν κάνει ούτε βήμα πίσω, στην περαιτέρω ελαστικοποίηση  της εργασίας. Αν το 2011 
ξεκίνησε να γράφεται ο πρόλογος μιας νέας εποχής πλήρους ελαστικοποιημένης εργασίας, ο 
ΣΕΒ ζητάει το 2012 να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας, δήθεν για 
λόγους σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα (όπου - άκουσον άκουσον - η ελαστική εργασία 
γίνεται πρωτίστως για να προσαρμόζεται στις διαθεσιμότητες των εργαζομένων!). Ταυτόχρονα, 



οι εργοδότες, με υπέρμετρο θράσος, απαιτούν την κατάργηση των δεσμεύσεων για απαγόρευση 
των απολύσεων στις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν άνεργους με επιδότηση ΟΑΕΔ.

Οι  εδώ και χρόνια αδιέξοδες  νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόστηκαν και  έστρωσαν τον 
δρόμο στην σημερινή συγκυβέρνηση να διαλύσει κάθε έννοια κοινωνικού αγαθού και εργασιακού 
δικαιώματος απέτυχαν. Με τους αγώνες μας θα επιβάλουμε πολιτικές ανάπτυξης

Απέναντι σε αυτήν, την μνημονιακά μεθοδευμένη ολοκλήρωση της κοινωνικής αποδιάρθρωσης, 
που σχεδιάζεται και εκτελείται συντονισμένα από την συγκυβέρνηση Παπαδήμου, ΣΕΒ, Τρόικα 
και ΔΝΤ μία είναι η απάντηση, η οργάνωση του αταλάντευτου αγώνα για τη συνολική πολιτική 
και κοινωνική αντιπαράθεση και ανατροπή των καταστροφικών πολιτικών τους.

Εργαζόμενοι, Άνεργοι, Νέοι, Συνταξιούχοι

Όλοι μαζί αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους του ALTER, της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, της ΓΕΡΟΛΥ-
ΜΑΤΟΣ COSMETICS, της ALAPIS της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ, του NOTOS GALLERΙΕS, του ALEXPAK, 
του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, του ΩΝΑΣΕΙΟΥ, του ΙΓΜΕ και του κάθε χώρου που μπαίνει στο μάτι του 
κυκλώνα.

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΓΕΝΑΡΗ 2012 ΔΙΝΟΥΜΕ  

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΜΑΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.

ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ  
ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στην ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  
στην ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 11π.μ.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ωρη  
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 17 ΓΕΝΑΡΗ

H’ EMEIΣ Η’ ΑΥΤΟΙ !
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

Κανένας μόνος του!


