
ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Η  κοινωνική  έκρηξη  που  ξεκίνησε  με  τη  δολοφονία  του  15χρονου  Αλέξη 

Γρηγορόπουλου, έφερε στο προσκήνιο τα οξυμένα προβλήματα, όχι μόνο της νεολαίας 

αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι βγήκαμε στο δρόμο όλο αυτό 

το διάστημα και συμμετείχαμε στις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις. Η πανελλαδική 

απεργία  στις  10  Δεκέμβρη  σύνδεσε  το  κίνημα  της  νεολαίας  με  το  κίνημα  των 

εργαζομένων  και  έδειξε  ότι  οι  εργαζόμενοι  θέλουν  να  αγωνιστούν  ενάντια  στην 

κυβέρνηση της ανεργίας, της φτώχειας και της καταστολής.

Αυτός ο κύκλος αγώνων δεν έχει  κλείσει,  μόλις  τώρα άνοιξε.  Πρωταγωνιστικό  ρόλο 

πρέπει  να  παίξουμε  οι  εργαζόμενοι  και  τα  σωματεία  μας,  αφού η  εργοδοσία  και  οι 

κυβερνήσεις που δημιούργησαν την κρίση, προσπαθούν τώρα να την φορτώσουν στις 

πλάτες μας. Ήδη στους χώρους εργασίας η κατάσταση δυσκολεύει μέρα με τη μέρα, τα 

λουκέτα οι απολύσεις πολλαπλασιάζονται, καταπατούνται όλο και συχνότερα τα ωράρια 

και όλα τα δικαιώματα μας. Το επόμενο διάστημα θα βαλθούν να αποτελειώσουν τους 

εργαζόμενους και τις κατακτήσεις τους, εκτός κι αν μας βρουν μπροστά τους, δυνατούς, 

οργανωμένους και αποφασισμένους.

Η καταστολή και η τρομοκρατία της κυβέρνησης μας αφορά όλους. Όσα ζήσαμε όλο το 

Δεκέμβρη, αλλά και το παράδειγμα της φρικτής δολοφονικής επίθεσης στη συνάδελφο 

Κ.  Κούνεβα  από  το  σωματείο  καθαριστριών,  δείχνει  ότι  οπλίζονται  οι  κρατικοί, 

παρακρατικοί  και  εργοδοτικοί  μηχανισμοί  και  θα  ενταθεί  η  τρομοκρατία  ενάντια  σε 

όσους αγωνίζονται.

Η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου είναι μέρα μεγάλης κινητοποίησης της νεολαίας και όλου 

του κόσμου της εκπαίδευσης ενάντια στην κυβέρνηση των πλούσιων, των δολοφόνων, 

της διαφθοράς. Εκείνη τη μέρα καλούμε όλες τις εργατικές ενώσεις, οργανώσεις, κέντρα 

και σωματεία να αποφασίσουν ΑΠΕΡΓΙΑ. Για να αρχίσουμε αυτή τη δύσκολη χρονιά 

όπως πρέπει, για να δείξουμε ότι δεν θα μείνουμε απαθείς απέναντι στην επίθεσή, για 

να συντονιστούμε με το κίνημα της νεολαίας, για να φωνάξουμε ότι δε θα περάσει η 

πολιτική τους.



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:

 Ριζικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. 1.400 ευρώ κατώτατος μισθός.

 Σταθερή δουλειά για όλους. Να καταργηθούν άμεσα οι ελαστικές και ευέλικτες 

μορφές απασχόλησης και όλο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

 Άμεσες προσλήψεις σε ένα νέο, λειτουργικό προς όφελος της κοινωνίας, δημόσιο 

τομέα.  Να  δημιουργηθούν  ΤΩΡΑ  100.000  θέσεις  πλήρους  και  μόνιμης 

απασχόλησης, να καλυφθούν τα κενά σε παιδεία, υγεία και τοπική αυτοδιοίκηση.

 Κατάργηση  του  νόμου  3655  για  την  κοινωνική  ασφάλιση  και  όλων  των 

αντιασφαλιστικών νόμων των τελευταίων χρόνων.

 Επίδομα ανεργίας στο 80% του βασικού μισθού χωρίς προϋποθέσεις, για όλους 

και για όσο διάστημα είναι στην ανεργία.

 Κάτω τα χέρια από την αργία της Κυριακής. Όχι στα εξοντωτικά ωράρια.

 Ελεγκτικοί μηχανισμοί για την ασφάλεια στην εργασία. Οι θάνατοι στην εργασία 

είναι δολοφονίες. Τέλος στην ατιμωρησία και την ασυδοσία της εργοδοσίας.

 Να  τιμωρηθούν  παραδειγματικά  οι  δολοφόνοι  αστυνομικοί.  Να  τσακιστούν  οι 

παρακρατικοί και εργοδοτικοί μηχανισμοί τρομοκρατίας.

 Έξω η αστυνομία από τις διαδηλώσεις και τις λαϊκές εκδηλώσεις. Να απαλλαγούν 

αμέσως όλοι οι συλληφθέντες στις πορείες.

 Να διαλυθούν ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, Ειδικοί φρουροί. Να απαγορευθούν τα χημικά. Να 

αφοπλιστεί η αστυνομία.

 Να ξηλωθούν όλες οι κάμερες από τους δρόμους και τους εργασιακούς χώρους.

 Για τη νεολαία, αξιοπρεπής δουλειά, ολόπλευρη μόρφωση, πολιτισμός, ελεύθεροι 

χώροι, επιλογές και όχι περιθωριοποίηση και καταστολή.

ΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΜΕΣΑ 

ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ  ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΟΤΕ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ: ΝΑ ΦΥΓΕΙ.

Να κάνουμε την 9η Ιανουαρίου μέρα απεργίας,
μέρα αγώνα των εργαζομένων και της νεολαίας.

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973552104 & 6944370977

e-mail: enwsiergazomenwn@gmail.com
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