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Εμείς οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες που ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου 

Πειραιά στην σημερινή Παμπειραϊκή Συγκέντρωση δηλώνουμε την θέλησή μας να παλέψουμε για:  

-� την ακύρωση των Μνημονίων και όλων των δυσβάσταχτων μέτρων στο πλαίσιο της πολιτικής “εσωτερικής 

υποτίμησης”. Ταυτόχρονα, η ανατροπή των κυβερνήσεων που εφαρμόζουν τα Μνημόνια είναι ο δικός μας “μονόδρομος”. 

-� την επαναδιαπραγμάτευση των δανειακών συμβάσεων με στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του δημόσιου 

χρέους, για το οποίο δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. 

-� την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και του δημόσιου πλούτου της χώρας. Αντιστεκόμαστε στις ιδιωτικοποιήσεις – 

χάρισμα στους πιστωτές και το κεφάλαιο. 

-� την άμεση κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης και του χαρατσιού στις κατοικίες των εργαζομένων, και για νέο 

φορολογικό σύστημα με επιβάρυνση του κεφαλαίου, του πλούτου και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. 

-� Ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με κούρεμα των δανείων βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. 

-� Ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, ως βασικό κομμάτι του κοινωνικού μισθού. 

Οι βίαιες παρεμβάσεις που έγιναν στο εργατικό δίκαιο, τις εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματά μας πρέπει να 

ακυρωθούν. Ο αγώνας αυτός είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων, με βασικά στοιχεία τα εξής: 

- Επαναφορά του βασικού μισθού και του επιδόματος ανεργίας στα προ Μνημονίου επίπεδα και αποκατάσταση μισθών 

και συντάξεων. 

-� Επαναθεμελίωση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στη βάση του νόμου 1892/1990 και κατάργηση του 

μνημονιακού νομοθετικού πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

-� Επαναρρύθμιση του εργατικού δικαίου με ακύρωση όλων των μνημονιακών παρεμβάσεων. 

-� Ενίσχυση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και ανακεφαλαιοποίησή του κατά απόλυτη προτεραιότητα. Όχι στις 

συντάξεις πείνας. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και διατάξεων. 

-� Κατάργηση της ενοικίασης εργασίας. Οι εργαζόμενοι δεν είναι εμπόρευμα. Σταθερή και ρυθμισμένη εργασία για όλους. 

-� Αναθεώρηση του καθεστώτος εκ περιτροπής εργασίας, των ελαστικών ωραρίων και περιφρούρηση της Κυριακής 

αργίας. 

Ο δείκτης ανεργίας απλά αποτυπώνει σε αριθμούς την ανθρωπιστική κρίση που σοβεί στη χώρα μας. Βασική κατεύθυνση 

της πάλης μας να είναι η εξάλειψη αυτής της λαίλαπας και η προστασία των θέσεων εργασίας, το δικαίωμα στην εργασία 

για όλους. 

-� Δραστική αντιμετώπιση της ανεργίας. Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 

-� Απαγόρευση όλων των απολύσεων. 

-� Καθιέρωση νομοθετικού πλαισίου για την αυτοδιαχείριση παραγωγικών μονάδων που εγκαταλείπονται από τους 

ιδιοκτήτες καπιταλιστές. 



Η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών συνοδεύεται από πρακτικές κοινοβουλευτικής εκτροπής και κοινωνικής 

καταστολής. Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, τόσο στο πολιτικό-κοινωνικό πλαίσιο, όσο 

και στους χώρους εργασίας, όπου καταπατείται από το ανεξέλεγκτο διευθυντικό και εργοδοτικό δικαίωμα. 

Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες είναι αναφαίρετο δημοκρατικό συλλογικό δικαίωμα. Η μάχη ενάντια στα σχέδια για 

αντιδραστική αναθεώρηση του νόμου 1264/1982 και την επακόλουθη επίθεση στο ιερό δικαίωμα της απεργίας, είναι μια 

μάχη ιστορικού χαρακτήρα για το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η άνοδος του φασισμού και των αντιλήψεών, αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία, για τη συνοχή 

και τους αγώνες του εργατικού κινήματος. Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να μπει στην πρώτη γραμμή ενός μετώπου 

ενάντια στη φασιστική απειλή. 

Καταγγέλλουμε τα φαινόμενα ρατσιστικής και φασιστικής βίας, όπως αυτά στην Μανωλάδα, αλλά και της νεοναζιστικής 

«Χρυσής Αυγής» που καλλιεργεί το μίσος, τον φόβο και την τρομοκρατία εναντίον των μεταναστών, των προσφύγων και 

του κάθε κατατρεγμένου ανθρώπου. Εμείς οι εργαζόμενοι και το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα θα αντιμετωπίσουμε  

και θα απομονώσουμε αυτά τα φασιστικά στοιχεία και τις δράσεις τους. 

Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί: 

 Στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης  

 Στην Βουλή των Ελλήνων 

 Τα πολιτικά κόμματα 

 Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα 

 Υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρουτση 

 Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη 

 Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κ. Μουσουρούλη 

 Γ.Σ.Ε.Ε 

 Ημερήσιο Τύπο και λοιπά ΜΜΕ 
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