
 
 
 
 
 
«Συνάδελφοι εργάτες, εργαζόµενοι, άνεργοι, 
συνταξιούχοι, νέοι και νέες 

Ακούστε τη φωνή του ΠΑΜΕ 

Το αδηφάγο κεφάλαιο µας θέλει να δουλεύουµε για ένα 
κοµµάτι ψωµί, χωρίς συλλογικές συµβάσεις, µε ελάχιστη κοινωνική ασφάλιση και σύνταξη. 

Μας θέλει γονατιστούς, διασπασµένους, φοβισµένους. 

Αυτούς τους νόµους επιβάλει η ΕΕ, η ένωση του κεφαλαίου µε τα συνεχόµενα µνηµόνια. 

Αυτούς τους νόµους και αυτά τα συµφέροντα υπηρετούν οι κυβερνήσεις τους! 

Αρκετά µατώσαµε – αρκετά πληρώσαµε! 

Αρκετά ανεχθήκαµε την κοροϊδία τους, τις απάτες τους, τις υποκρισίες τους, πότε µε κάλπικα 
δηµοψηφίσµατα πότε µε τις ωµές απειλές τους. 

Το ΠΑΜΕ σας καλεί 

Εδώ και τώρα να πάρουµε τη ζωή µας και το µέλλον των οικογενειών και των παιδιών µας στα 
δικά µας χέρια. 

Κανένας µόνος του – Κανένας ανοργάνωτος! 

Έχουµε τη δύναµη, έχουµε τα όπλα! Να γυρίσουµε την πλάτη σε µνηµόνια και αφεντικά και στις 
ξεπουληµένες συνδικαλιστικές ηγεσίες! 

Όλοι στον αγώνα µε το ΠΑΜΕ µπροστά! 

Δεν δεχόµαστε 

• Τους νέους και παλιούς αντιασφαλιστικούς νόµους 
• Το συνεχόµενο χτύπηµα στο λαϊκό εισόδηµα, στους µισθούς, τις συντάξεις 
• Τους νέους φόρους και τα νέα χαράτσια 

Οι ζώες µας δεν αντέχουν άλλα µέτρα. Οι ανάγκες µας δεν µπορούν να συρρικνωθούν για να 
σωθούν τα µονοπώλια, τα κέρδη τους, το βάρβαρο σύστηµά τους! 

Εδώ και τώρα κόντρα στην τροµοκρατία και τους εκβιασµούς, διεκδικούµε: 

• Αυξήσεις σε µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα. Κανείς εργαζόµενος κάτω από 751 
κατώτερο µισθό 

• Κάλυψη όλων των απωλειών 
• Αποκατάσταση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας 
• Κατάργηση των αντεργατικών νόµων 
• Ουσιαστική προστασία όλων των ανέργων 

Οργανώνουµε την απάντηση µας! 

Ενισχύουµε τη δύναµη µας! 



Nα απαιτήσουµε εδώ και τώρα, την πλήρη διασφάλιση και καταβολή στην ολότητα τους, των 
µισθών µας, των συντάξεων, των επιδοµάτων ανεργίας. Το λαϊκό εισόδηµα δεν είναι κεφάλαιο, δεν 
έχει καµιά δουλειά στα capital control. Είναι ο κόπος µας, ο ιδρώτας µας. Δεν τα χαρίζουµε σε 
κανέναν! 

Τώρα πρέπει να δυναµώσει η οργάνωση, η ενότητά µας µε βάση τα ενιαία αιτήµατά µας 
ανεξάρτητα από κλάδο και χώρο εργασίας. Ενιαία πάλη παντού. Οργάνωση παντού µε αγωνιστές 
µπροστά στα σωµατεία µας, στις λαϊκές επιτροπές, να ενισχυθεί παντού η αλληλεγγύη και η 
συλλογική δράση. Απαντάµε άµεσα και παντού σε καθυστερήσεις στην καταβολή µισθών, σε 
απολύσεις, σε αναγκαστικές άδειες. Δε θα πληρώσουµε εµείς τα σπασµένα. 

Οχι στο νέο µνηµόνιο! 

Δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στα βάρβαρα µέτρα! 

Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ωµά και προκλητικά τους εργαζόµενους όταν αναφέρει πως τα µέτρα θα 
βασίζονται στην "κοινωνική δικαιοσύνη", ότι δήθεν "µεταφέρουν τα βάρη στα υψηλότερα 
στρώµατα". Κανείς να µη τσιµπήσει σε αυτό το παραµύθι. Το νέο µνηµόνιο φέρνει νέα άγρια µέτρα 
στο εισόδηµα, στο ασφαλιστικό, στις εργασιακές σχέσεις, νέα φοροεπιδροµή. 

Οι εργαζόµενοι έχουµε τα δικά µας συνθήµατα! 

Το εργατικό - λαϊκό κίνηµα δεν επιτρέπεται να γίνει «ουρά» των διαφόρων επιλογών που 
πτωχεύουν το λαό! Να απορρίψει τους µονόδροµους των µνηµονίων διαρκείας των ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ 
που υιοθετούν τα κόµµατα της πλουτοκρατίας αλλά και η ΓΣΕΕ σε πλήρη ευθυγράµµιση µε τους 
βιοµηχάνους, τους εφοπλιστές, τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Δεν βάζουµε τα συνθήµατα και 
τους αγώνες µας κάτω από ξένες σηµαίες. Δεν έχουµε τα ίδια συµφέροντα, τις ίδιες ανάγκες, τους 
ίδιους καηµούς και δυσκολίες µε τους εκµεταλλευτές µας. 

Καµία αποδοχή της βάρβαρης και αντιλαϊκής ΕΕ! 

Με τα µονοπώλια ή µε τις ανάγκες του λαού! Άλλος δρόµος δεν υπάρχει! 

Η ρήξη µε την ΕΕ και το δρόµο των µονοπωλίων είναι ο δικός µας δρόµος. Ο «µονόδροµος» της 
ΕΕ αποδεικνύεται καταστροφικός, επιζήµιος για τα εργατικά-λαικά συµφέροντα. Η ΕΕ δεν αλλάζει, 
δε µπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Είναι ο ναός της Δηµοκρατίας για το µεγάλο κεφάλαιο και 
νεκροταφείο εργατικών-λαικών δικαιωµάτων για τη συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόµενου 
λαού. 

Εµείς έχουµε τη δύναµη! 

Εµείς µπορούµε να ανατρέψουµε µνηµόνια και βάρβαρα µέτρα! 

Εµείς παράγουµε τον πλούτο! Δεν µπορεί να µοιραστεί δίκαια όταν διαχειριστές του είναι 
οι καπιταλιστές και τα τσιράκια τους στις κυβερνήσεις. 

Εµείς πρέπει να γίνουµε κυρίαρχοι του πλούτου που παράγουµε!». 

	  


