
 

 
 

 
Πειραιάς, 15/12/10 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 15-12-10 
 
Συνάδελφοι οδηγοί, 

Διανύουμε ήδη τον τελευταίο μήνα του 2010, χρόνο για τον οποίο για τον οποίο οι κυβερνητικές 
ρυθμίσεις σε συνεργασία με την ΤΡΟΪΚΑ και χαραγμένη ήδη εισοδηματική πολιτική προβλέπουν ακόμη 
μεγαλύτερη συρρίκνωση μισθών και συντάξεων, ακόμη σοβαρότερη επιδείνωση των συνθηκών δουλειάς. 

Οι μισθοί και οι συντάξεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την πολιτική της μονόπλευρης λιτότητας με το 
τεράστια κύμα ακρίβειας που αναμένεται να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις με την εφαρμογή του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, 
την αύξηση του ΦΠΑ, έμμεσων και άμεσων φόρων. 

Οι συνθήκες δουλειάς επιδεινώνονται καθημερινά, οι απολύσεις, οι μειώσεις μισθών και συντάξεων, 
πλανώνται σαν δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι εργαζομένων και συνταξιούχων. Η έλλειψη 
κανονισμών και η μη κατοχύρωση των εργαζομένων στο δικαίωμα της δουλειάς που με πολύχρονους αγώνες 
έχουν κατακτήσει, προσθέτουν καθημερινό άγχος και ανασφάλεια, με αποτέλεσμα κανείς εργαζόμενος να μην 
ξέρει τι γίνεται την επόμενη μέρα. 

Ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων και των ελεύθερων διαπραγματεύσεων ουσιαστικά 
καταργείται με την εφαρμογή του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ που εφαρμόζεται από 1-1-2011 που θέλει μειωμένους 
μισθούς στα μέτρα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ανίκανους να καλύψουν έστω και στοιχειώδεις ανάγκες του 
εργαζομένου, του συνταξιούχου και της οικογένειάς του. 

Η ποθούμενη τάχα οικονομική ανάκαμψη, στο όνομα της οποίας η μείωση μισθών των εργαζομένων 
και συντάξεων δέχεται καταιγισμό αντιεργατικών μέτρων, όχι μόνο δεν θα έρθει παρά την εφαρμογή του 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, αλλά και οι βασικοί δείκτες της οικονομίας (επενδύσεις, ισοζύγιο πληρωμών κ.λπ.) δείχνουν 
σοβαρή επιδείνωση και βαθιά κρίση. 

Η Κυβέρνηση κάτω από τις εντολές της ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ (Δ.Ν.Τ. 
– Ε.Ε. – Ε.Κ.Τ.) έχει κάνει την επιλογή της οριστικά υπέρ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ. Οι 
επιθυμίες του Σ.Ε.Β. είναι ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ για την Κυβέρνηση, ενώ οι προσπάθειες των εργαζομένων για τη 
διασφάλιση της εργασίας του και την επιβίωση των οικογενειών τους αντιμετωπίζονται με αυταρχισμό (ΜΑΤ, 
δικαστήρια, απολύσεις, πολιτική επιστράτευση). Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι οι μισθοί και οι 
συντάξεις για όσους έχουν ακόμη εργασία το 2011 είναι να υποστούν μειώσεις πάνω από το 20%.  

Συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει κάνει την επιλογή της: Ο πλούσιος πλουσιότερος και ο φτωχός 
φτωχότερος. Έχουν όμως και οι εργαζόμενοι το δικαίωμα στην επιλογή και αυτή είναι αγώνας και ενότητα για 
τα προβλήματά τους. ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ. Οι θεωρίες περί αναποτελεσματικότητας των 
αγώνων και «δεν γίνεται τίποτα» ή ότι οι αγώνες κουράζουν τους εργαζόμενους κ.λπ. που κατά καιρούς 
λανσάρονται, προέρχονται από φερέφωνα-παπαγαλάκια, βολεμένα  από το σύστημα. 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές πολύ απλά σημαίνουν την ιδιωτικοποίηση του κράτους. Σημαίνουν την 
παράδοση δραστηριοτήτων, που το κράτος έχει αναλάβει έναντι των πολιτών του, σε ιδιώτες προς 
εκμετάλλευση. Σημαίνουν δυστυχία για τους πολίτες και αστρονομικά κέρδη για τους επενδυτές. 

Το έργο παραγωγής Δ.Ν.Τ. που προμοτάρισε στο ελληνικό κοινοβούλιο ο Αρχι…-σοσιαλιστής 
ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ, καλό είναι να θυμόμαστε ότι έχει παιχτεί με τρομακτικά (για τους πολίτες) αποτελέσματα και 
αλλού (ΧΙΛΗ ΠΙΝΟΣΕΤ – Αργεντινή – Βραζιλία (χούντες) – Βολιβία (κυβέρνηση η οποία ανήλθε στην εξουσία 
με το σύνθημα «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ» ΣΥΜΠΤΩΣΗ;) 

Καλό επίσης να μην μας διαφύγει ότι η εν λόγω …… παραγωγή εκτός από τις οικονομικές περικοπές 
συνοδεύεται κατά κανόνα από περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 
για να αποδείξουμε στο Σύστημα ότι είμαστε ΕΔΩ και διεκδικούμε την επιβίωσή μας. 
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