
Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
Μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ-WFTU)

Αγ. Φιλοθέ�ης 5β,  105 56 Aθη� να
Τηλ. 210 3301842,210 3301847,210 3833786   Fax  210 3802 864

Site: https://pamehellas.grE-mail:pame@pamehellas.grTwitter: https://twitter.com/PAMEhellas

 Αθήνα 9.3.22

ΚΑΛΕΣΜΑ

Όλοι στην πανελλαδική απεργία στις 6 Απρίλη!

 Καμιά εμπλοκή-καμιά συμμετοχή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο!

 Όλοι  στον  αγώνα  ενάντια  στην  ακρίβεια  και  στην  φοροληστεία,  για  την
υπεράσπιση του εργατικού- λαικού εισοδήματος 

 Για Συλλογικές Συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς
 

Τα σωματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ καλούν τους εργαζόμενους, όλα τα συνδικάτα,
τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της επιτυχίας
της Πανελλαδικής Πανεργατικής  απεργίας στις 6 Απρίλη. Με όπλο την αισιοδοξία από την
μεγάλη επιτυχία των συλλαλητηρίων στις 26 Φλεβάρη και την μαζικότατη συμμετοχή των
εργαζομένων ρίχνουμε όλες οι δυνάμεις για την προετοιμασία και την επιτυχία της απεργίας. 

Η ασφυκτική κατάσταση που δημιουργείται για το λαό μας, τα επικίνδυνα μονοπάτια που
βαδίζουμε με τις πολεμικές αναφλέξεις και τη συμμετοχή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο στην Ουκρανία με αποστολή πολεμικού υλικού, αξιοποίηση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών
βάσεων και προετοιμασία αποστολής εκστρατευτικού σώματος, απαιτεί αγωνιστική απάντηση.
Να μην πληρώσει ο εργαζόμενος λαός τον πόλεμο. Να μη βρίσκεται στη γωνία θεατής και να
ματώνει για τα κέρδη των αφεντικών.

Η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας και ο πόλεμος στο έδαφος της Ουκρανίας είναι αποτέλεσμα
του  σκληρού  ανταγωνισμού  ΗΠΑ/ΝΑΤΟ-ΕΕ  και  Ρωσίας  για  τα  συμφέροντα  των
επιχειρηματικών  ομίλων  κάθε  χώρας,  για  την  αναβάθμιση  τους  στο  ευρύτερο  πεδίο  των
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων για  τον έλεγχο αγορών, πλουτοπαραγωγικών πηγών
και διαύλων.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα συμφέρον να ευθυγραμμιστούν πίσω από την μία ή την
άλλη ιμπεριαλιστική δύναμη, πίσω από κανένα ληστή για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα
των πετρελαιάδων, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων
όπλων. Δεν πρέπει να στοιχηθούν πίσω από καμία δύναμη που δολοφονεί και ξεζουμίζει τους
εργαζόμενους στραγγαλίζοντας τα δικαιώματα τους.

Να  μείνει  η  Ελλάδα  εκτός  σχεδιασμών  από  το  νέο  σφαγείο  που  έστησαν  οι
ιμπεριαλιστές  για  να  ξαναχαράξουν  τα  σύνορα  με  το  αίμα  των  λαών.  Η  ελπίδα
βρίσκεται στην αλληλεγγύη και πάλη των λαών. 

Απορρίπτουμε τη θέση των ηγεσιών της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ που συστρατεύονται με το ΝΑΤΟ
και  την  Ε.Ε.,  μας  καλούν  να  διαλέξουμε  ιμπεριαλιστικό  στρατόπεδο  και  ληστή  που  θα
εκμεταλλευτεί τη λεία από το αίμα που χύνεται στην Ουκρανία. Ειδικά η ηγεσία της ΓΣΕΕ
καλεί ξεδιάντροπα τους εργαζόμενους  να κάνουν νέες θυσίες για την εμπλοκή της Ελλάδας
στον πόλεμο και να φορτωθούν νέα βάρη. Την ίδια στιγμή που βάζουν πλάτη στην επίθεση
κυβέρνησης- εργοδοσίας για τη φτωχοποίηση των εργαζομένων, ενώ απουσίαζαν από τους
πρόσφατους αγώνες των εργατών της ΛΑΡΚΟ, της COSCO, των πετρελαίων της Καβάλας, της
Ε- food! Η γραμμή τους είναι επικίνδυνη τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο!

Οι  εργαζόμενοι  και  τα  συνδικάτα  μέσα  από  ψηφίσματα,  γενικές  συνελεύσεις,
κινητοποιήσεις να απαιτήσουν:
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 Απεμπλοκή από τον πόλεμο με οποιοδήποτε πρόσχημα και με οποιοδήποτε τρόπο, με
πολεμικό υλικό, με στρατιωτικά μέσα, με εκστρατευτικό σώμα
 Να  μην  χρησιμοποιηθούν  ευρωατλαντικές  υποδομές  από  ελληνικό  έδαφος  για  τις
επιχειρήσεις στην Ουκρανία.
 Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα.

Δε δεχόμαστε να πληρώσουμε ούτε να ματώσουμε για τα συμφέροντα των λίγων,
για τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας!

Δε θα πληρώσουμε με φτώχεια, εξαθλίωση, ανεργία, με διακοπές ρεύματος και
δυσβάστακτους λογαριασμούς τους πολεμικούς εξοπλισμούς. 

Δε μπορούμε να αποδεχτούμε να έρχεται σε εμάς ο λογαριασμός των ανατιμήσεων στο
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την βενζίνη, το ηλεκτρικό ρεύμα, στο ψωμί, στο Super Market
για να μη θιχτεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Δε δεχόμαστε να δουλεύουμε χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με μισθούς και μεροκάματα που
δεν φτάνουν να καλύψουν τις βασικές και οξυμένες ανάγκες. Δε μπορούμε να αποδεχτούμε
πως ο κατώτερος μισθός βρίσκεται παγωμένος στα επίπεδα του 2007, δηλαδή στα 663€. 

Οι  αυξήσεις  ψίχουλα  που  υπόσχεται  η  κυβέρνηση  της  ΝΔ  δε  θα  λύσουν  το  μεγάλο
πρόβλημα των χαμηλών μισθών στην Ελλάδα αφού κυριαρχούν η υποαπασχόληση και οι
ελαστικές  μορφές εργασίας  που οδηγούν έναν στους  τρεις  εργαζόμενους  να έχει  καθαρό
μισθό  κάτω από  500€ το  μήνα  ενώ την  ίδια  στιγμή,  με  την  ουσιαστική  κατάργηση  των
κλαδικών  ΣΣΕ  έχει  μειωθεί  ο  μέσος  μισθός  των  εργαζομένων  κατά  25%  την  τελευταία
δεκαετία. Όλα αυτά ενώ οι απώλειες της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων είναι πάνω
από 10% την τελευταία χρονιά ενώ ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμούς πάνω από 5% τους
τελευταίους μήνες. 

Οι ευθύνες όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ είναι
τεράστιες αφού ενίσχυαν χρόνο με το χρόνο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο υπέρ των συμφερόντων
του μεγάλου κεφαλαίου.

Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!

Η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωση των εργαζομένων. Δεν περιμένουμε εργολάβους λύσεων,
κυβερνητικούς μεσσίες  που δήθεν θα προστατεύσουν τη ζωή και τα δικαιωματά μας. Δεν
αποδεχόμαστε καμία θυσία για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου. Η
δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση και στον αγώνα, στο δρόμο της διεκδίκησης και της
ανατροπής.

Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συνεδριάσουν άμεσα, να πάρουν
μέρος στην απεργία και στις  απεργιακές συγκεντρώσεις.  Να νεκρώσουν οι  χώροι
δουλειάς  και  να  πλημμυρίσουν  οι  πόλεις  από  τις  διαδηλώσεις.  Να  δυναμώσει  η
αλληλεγγύη σε όποιον αγωνίζεται, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο όπως στη
ΛΑΡΚΟ, στα Πετρέλαια Καβάλας, στην COSCO κ.α.

Διεκδικούμε:

 Την  επαναφορά  της  συλλογικής  διαπραγμάτευσης  της  ΕΓΣΣΕ  ως  αφετηρία  για  την
αύξηση του κατώτερου μισθού, διεκδικώντας 825€ κατώτερο μεικτό μισθό 
 Την επαναφορά κατακτήσεων όπως τις τριετίες, την αρχή ευνοϊκότερης σύμβασης, την
κυριακάτικη αργία, την πληρωμή υπερωριών, του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο κ.ά.
 Τη γενική μείωση του χρόνου εργασίας, με 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο και σταθερή
δουλειά με δικαιώματα.
 Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα εργατικά και
λαϊκά νοικοκυριά.



 Μείωσης της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου κατά 50% και κατάργηση των
φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην ενέργεια.
 Διαγραφή χρεών, όχι στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς για τα εργατικά και
λαϊκά νοικοκυριά.
 Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα στην υγεία, την πρόνοια,
την εκπαίδευση, στην τοπική διοίκηση και στους τομείς πολιτικής προστασίας.


