
ΑΓΩΝΗΣΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 
Κόληρα ζηα «παρακύζηα» θαη ηελ ποιηηηθή θσβέρλεζες-ΔΔ! 

 
Όιοη ζηο ζσιιαιεηήρηο ζηελ πιαηεία Αρηζηοηέιοσς ηο άββαηο 8 

επηέκβρε ζηης 18.00 ζηε Θεζζαιολίθε. Όιοη ζηο ζσιιαιεηήρηο 13 
επηέκβρε ζηελ Αζήλα! 

πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Μεηά απφ ηηο αλππνιφγηζηεο θαηαζηξνθέο θαη ηηο ηφζεο απψιεηεο αλζξψπηλσλ δσψλ 
κέζα ζην θαινθαίξη, ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ εηνηκάδεηαη ζηε ΓΔΘ λα δεζηάλεη 
εθ λένπ ηα παξακχζηα ηνπ  «ηέινπο ησλ κλεκνλίσλ» θαη ηεο «δίθαηεο αλάπηπμεο». 

Ζ θοροϊδία θαη ε αληηιαϊθή ποιηηηθή δε κπορούλ λα θρσθηούλ πίζω από θηέζηες! 

Ζ θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα καο πείζεη φηη ε «κεηακλεκνληαθή πεξίνδνο» ζα θέξεη 
θαιχηεξεο κέξεο γηα ην κέιινλ καο. Όκσο, νη πάλσ απφ 700 κλεκνληαθνί λφκνη 
παξακέλνπλ αθέξαηνη, ελψ, κε βάζε ηα φζα έρεη ζπκθσλήζεη ε θπβέξλεζε, ζα 
πιεξψλνπκε καησκέλα πξσηνγελή πιενλάζκαηα κέρξη ην 2060.  

Έρνπκε ζπγθεληξψζεη πνιχηηκε πείξα γηα ην ηη ζεκαίλεη «δίθαηε αλάπηπμε» γηα εκάο 
ηνπο εξγαδφκελνπο:  

 πλερφκελεο απψιεηεο ζην εηζφδεκά καο, κέζα απφ ηηο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο, 
ηελ εληεηλφκελε θνξνιεζηεία.  

 Παξά ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ, ε θπβέξλεζε δηαηεξεί 
ηελ ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ. Γελ ππάξρεη θακία δέζκεπζε γηα κφληκεο 
πξνζιήςεηο, κε πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ζην χςνο ησλ 
πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ. Οη κφλεο πξνζιήςεηο είλαη κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. 
Οη ρηιηάδεο εξγαδφκελνη, φκσο, ζηα ηδξχκαηα πνπ δνπιεχνπλ κε ηφζεο δηαθνξεηηθέο 
κνξθέο ειαζηηθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη λα δεηο ζε 
θαζεζηψο αλαζθάιεηαο, ρσξίο εμαζθαιηζκέλα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

 Δλψ δίλνληαη 4 δηο εηεζίσο ζην ΝΑΣΟ, νη πξνυπνινγηζκνί ησλ ηδξπκάησλ 
παξακέλνπλ θαζεισκέλνη γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κε απνηέιεζκα λα κελ 
επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο ηεξάζηηεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο, ηηο αλάγθεο γηα 
ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη γηα ηε θνηηεηηθή κέξηκλα.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ αμηνπνηνχληαη πξνο φθεινο ηνπ, αληίζεηα, δεη θαη 
δνπιεχεη κε φξνπο πξνεγνχκελσλ αηψλσλ. Σξαληαρηφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη 
ππξθαγηέο ηνπ θαινθαηξηνχ, φπνπ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ππξνπξνζηαζίαο θαη 
ππξφζβεζεο είραλ ηξαγηθέο ζπλέπεηεο. Ζ’ ην γεγνλφο φηη παξά ηηο ηεξάζηηεο 
δπλαηφηεηεο ηεο επηζηήκεο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη ηνπ θαξκάθνπ, ε κεγάιε 
πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανχ αλαγθάδεηαη λα ρξπζνπιεξψλεη γηα 
πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο ή ζε πεξίπησζε πνπ αδπλαηεί νηθνλνκηθά, λα κελ έρεη 
πξφζβαζε ζε απηέο.   

 Σν 36% ησλ απνθνίησλ είλαη άλεξγνη θαη ην 57% ησλ εξγαδφκελσλ πηπρηνχρσλ πνπ 
ακείβεηαη κε 400-800 επξψ!  

Απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ βηψλνπκε φηη ε «δίθαηε αλάπηπμε» ηνπο 
ζηήλεηαη πάλσ ζηα απνθαΐδηα ησλ δηθαησκάησλ καο. 

ΜΠΡΟΣΑ ΟΗ ΓΗΚΔ ΜΑ ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΗ ΟΥΗ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΛΗΓΩΝ 

 



πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Φέηνο ζηε ΓΔΘ ηηκψκελα είλαη ηα ακεξηθάληθα κνλνπψιηα πνπ επηδηψθνπλ λα 
απνζπάζνπλ αθφκα κεγαιχηεξν θνκκάηη απφ ηε ιεία, ηηο αγνξέο θαη ηνλ πινχην ηεο 
πεξηνρήο καο.  Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ απξνθάιππηα θαη μεδηάληξνπα νδεγεί 
ην ιαφ καο ζε πεξηπέηεηεο γηα ηα θέξδε κηαο ρνχθηαο εγρψξησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
νκίισλ.  Απηφ ηνλ ζθνπφ εμππεξεηεί θαη ε πξφζθαηε ζπκθσλία κε ηελ ΠΓΓΜ πνπ 
αθήλεη αλνηρηνχο αιπηξσηηζκνχο ζηα ρέξηα απηψλ πνπ κε ην ίδην απηφ δειεηήξην 
καηνθχιηζαλ ηνπο ιανχο ησλ Βαιθαλίσλ, αιιά θαη ε ελίζρπζε κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν 
ηεο δνινθνληθήο κεραλήο ηνπ ΝΑΣΟ. Καλέλαο εξγαδφκελνο δελ κπνξεί λα αηζζάλεηαη 
αζθαιήο, φηαλ ε δσή ηνπ παίδεηαη θνξψλα – γξάκκαηα γηα ηα θέξδε ησλ ιίγσλ.  

Μπροζηά ζηελ περαηηέρω εκπιοθή ηες τώρας κας ζηοσς επηθίλδσλοσς 
αληαγωληζκούς, δε ζηωπούκε! 

πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

ΔΥΟΤΜΔ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΝΑ ΦΔΡΟΤΜΔ ΣΑ ΠΑΝΩ ΚΑΣΩ!   

ΓΔ ΥΩΡΑΔΗ ΑΝΑΒΟΛΖ – ΓΔ ΜΑ ΣΑΗΡΗΑΕΔΗ Ζ ΑΠΟΓΟΖΣΔΤΖ, Ζ ΜΟΗΡΟΛΑΣΡΗΑ 

Να κελ ηνπο επηηξέςνπκε λα καο θνξντδεχνπλ. Σέξκα πηα ζηα ςέκαηα θπβέξλεζεο, ηεο 
ΔΔ θαη ησλ θνκκάησλ πνπ ππεξεηνχλ ηνπο κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο.  

Να δηεθδηθήζνπκε κε ηνλ αγψλα καο: 
 Απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, ζηηο ζπληάμεηο, ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο. 
 Καηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ αληηιατθψλ λφκσλ θαη ησλ 3 κλεκνλίσλ. 
 Καλέλαο πιεηζηεξηαζκφο πξψηεο θαηνηθίαο. 
 Κάησ νη θφξνη - λα πιεξψζεη ην κεγάιν θεθάιαην. Καηάξγεζε ηνπ ΔΝΦΗΑ, ησλ 

ραξαηζηψλ, ηεο θνξνιεζηείαο. 
 Καηάξγεζε ηνπ λφκνπ Καηξνχγθαινπ. 
 Μφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο. Να κνληκνπνηεζνχλ φινη νη ζπκβαζηνχρνη 

ζηα ηδξχκαηα ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 
 Να γίλνπλ πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία, ζηα ζρνιεία ζην χςνο ησλ αλαγθψλ. 
 Σα ηδξχκαηά καο λα έρνπλ επαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε κε βάζε ηηο αλάγθεο 

καο. 
 Απαηηνχκε ππνδνκέο εδψ θαη ηψξα, αληηζεηζκηθήο, αληηπιεκκπξηθήο θαη 

αληηππξηθήο ζσξάθηζεο γηα λα κελ πληγφκαζηε κε ηελ πξψηε βξνρή λα κελ θαηγφκαζηε 
ην θαινθαίξη.  

 
Απαηηούκε ζσλζήθες δωής θαη δοσιεηάς κε βάζε ηελ εποτή κας, ηης ζύγτρολες 

αλάγθες κας! 
Γηαδειψλνπκε ηελ αληίζεζή καο ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο καο ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο 

ζρεδηαζκνχο θαη ηηο επεκβάζεηο ζηελ πεξηνρή! 

Καλέλας ζσκβηβαζκός! Κακία αλακολή! Σης θαιύηερες κέρες κας ζα ηης 
θερδίζοσκε κε ηελ πάιε κας! 

Ζ αλακνλή, ε ινγηθή ηνπ «ηίπνηα δελ αιιάδεη» βνιεχεη απηνχο πνπ ζέινπλ λα 
ζπλερίζνπλ απξφζθνπηα ηελ αληηιατθή ηνπο πνιηηηθή. Μφλν ν δξφκνο ηνπ αγψλα θαη 
ηεο ζπιινγηθήο δηεθδίθεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ηδξχκαηα, καδί κε ηνπο θνηηεηέο θαη 
ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, κέζα απφ ηα 
ζπιινγηθά καο φξγαλα, κπνξεί λα θέξεη θαιχηεξεο κέξεο γηα ην κέιινλ καο. 

Όιοη ζηο ζσιιαιεηήρηο ζηελ πιαηεία Αρηζηοηέιοσς ηο άββαηο 8 
επηέκβρε ζηης 18.00 ζηε Θεζζαιολίθε.  

Όιοη ζηο ζσιιαιεηήρηο 13 επηέκβρε ζηελ Αζήλα!  


