9 Νοεμβρίου ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ!
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ: ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΛΑΔΙΚΗ Ε ΚΑΙ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΑΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
υνάδελφοι – υναδέλφισσες,
Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα! ας καλούμε σε συμμετοχή στην Πανελλαδική Πανεργατική
απεργία την Σετάρτη 9 Νοεμβρίου και στις κατά τόπους απεργιακές συγκεντρώσεις!
Η ακρίβεια και οι φουσκωμένοι λογαριασμοί που τσακίζουν το εισόδημά μας δεν είναι μοιραίο
γεγονός. Είναι αποτέλεσμα της πολιτική της «πράσινης ανάπτυξης», της «απελευθέρωσης της
ενέργειας», της ανταγωνιστικότητας που υπηρετούν η ΕΕ και όλες οικυβερνήσεις ανεξαρτήτως
απόχρωσης. Αυτή η πολιτική έχει ως στόχο την προστασία των κερδών των «λίγων».
τον βωμό αυτών των κερδών χειροτερεύουν τις εργασιακές μας σχέσεις, προχωρούν σε μεγαλύτερη
εμπορευματοποίηση της Τγείας και της Παιδείας, τσακίζουν την καθημερινότητα μας και τις περιοχές
που κατοικούμε. το βωμό αυτών των κερδών εμπλέκουν ακόμα περισσότερο την χώρα στη φωτιά
του πολέμου. Φαρακτηριστικότερο παράδειγμά αποτελεί η από κοινού στήριξη ψηφίσματος στο
ευρωκοινοβούλιο από ΝΔ, ΤΡΙΖΑ και ΠΑΟΚ ώστε να σταλεί εκ νέου στρατιωτική ενίσχυση στην
κυβέρνηση Ζελένσκι που θα την πληρώσει και πάλι ο λαός.
Για να χάνουμε όμως εμείς... κάποιοι πρέπει να κερδίζουν! Οι εγχώριοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν
στήσει χορό δισεκατομμυρίων. Μόνο το 2022, 133 από τις 145 εισηγμένες εταιρείες αύξησαν τον
κύκλο εργασιών τους κατά 25%. Οι εφοπλιστές εχουν τεράστια κέρδη από την εμπλοκή στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία από τη μεταφορά του «πράσινου» πανάκριβου
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Οι μεγάλοι όμιλοι έχουν επιδοτηθεί με δις ευρώ από το Σαμείο
Ανάκαμψης.
Αντίστοιχα στο κλάδο μας οι ελεγκτικές εταιρείες διαφημίζουν την αυξητική πορεία των κερδών τους.
Οι Big4 είχαν κέρδη πάνω από 400 εκ ευρώ. Αντίστοιχα μεγάλες λογιστικές εταιρίες και γραφεία είχαν
αύξηση τζίρου και κερδών.
Σα κέρδη τους έχουν κοινό παρονομαστή, την δίκη μας εργασία. το κλάδο μας αυτό μεταφράζεται
σε εντατικοποίηση, δουλειά ήλιο με ήλιο, δουλειά τα σαββατοκύριακα, απλήρωτες υπερωρίες,
χαμηλούς μισθούς που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας.

Δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε σε αυτή την κατάσταση! Αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε!
Απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη που αγωνιά και προβληματίζεται για
αυτά που ζει, που λέει «δεν πάει άλλο κάτι πρέπει να γίνει». Ηαπάντησή μας θα πρέπει να είναι η
μεγάλη συμμέτοχη μας στην απεργία 9 Νοεμβρίου.
Η επιτυχία της απεργίας θα είναι τεράστιο όπλο για την υπογραφή υλλογικής ύμβασης Εργασίας
στον κλάδο μας. Η υπογραφή κλαδικής Ε περνάει μέσα από την μεγαλύτερη συμμετοχή των
εργαζόμενων του κλάδου. Είναι αγώνας που μας αφορά όλους. Είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε σε

κάθε χώρο δουλειάς ένα ελάχιστο πλαίσιο δικαιωμάτων, ώστε να μην είμαστε έρμαιο στις ορέξεις του
κάθε εργοδότη. Ακόμα και οι σχετικά καλύτεροι μισθοί εξειδικευμένων θέσεων, εξανεμίζονται μπροστά
στην ακρίβεια, στην ανεξέλεγκτη αύξηση στις τιμές βασικών προϊόντων, με το ετήσιο κόστος για το
ρεύμα να φτάνει τα δυο μηνιάτικα. Είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας για υπογραφή Ε!
Οι συλλογικοί αγώνες με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες που στοχεύουν στον πραγματικό
αντίπαλο, έχουν αποτέλεσμα! Αυτό δείχνουν οι αγώνες στην Cosco, στην E-food, στη ΛΑΡΚΟ και
αλλού. Αυτό δείχνουν οι αγώνες στον κλάδο μας, μέσα από τους οποίους καταφέραμε να
πληρώνονται οι υπερωρίες σε εταιρίες που παρεμβήκαμε, να τηρείται το ωράριο, να παρθούν πίσω
απολύσεις, να δοθούν δεδουλευμένα και χρωστούμενα, να δοθούν αυξήσεις.
Αντιθέτως η αναμονή ώστε να μας λύσει το πρόβλημα κάποιος επίδοξος κυβερνητικός μεσσίας δεν
έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Όσοι λένε «μην αγωνιστείς, μην απεργήσεις, απλά ψήφισε τον
έναν ή τον άλλο», δηλαδή αυτούς που δημιούργησαν ή διατήρησαν το πρόβλημα, μας οδηγούν
στην σίγουρη αποτυχία. Ποτέ δεν καταφέραμε τίποτα έτσι.
Μόνο η δική μας αγωνιστική δράση, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, η οργάνωσή μας μπορούν να
δώσουν θετική έκβαση για τις διεκδικήσεις μας και τη ζωή μας!

Διεκδικούμε:
 Ουσιαστικές Αυξήσεις στους μισθούς πάνω από το ύψος του πληθωρισμού
 Τπογραφή κλαδικής Ε για κατοχυρωμένο πλαίσιο δικαιωμάτων. Με σταθερή δουλειά, 7ωρο
– 5νθήμερο – 35ωρο, όχι στις απλήρωτες υπερωρίες-από την πρώτη ώρα πληρωμή ως
υπερωρία. Μέτρα για την ουσιαστική προστασία της μητρότητας
 Υτηνό ρεύμα, καύσιμα και τρόφιμα για όλο το λαό
 Διαγραφή των χρεών – Κάτω τα χέρια από την εργατική-λαϊκή κατοικία. Κανένα λαϊκό σπίτι
χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και τρόφιμα.
 Κατάργηση του νόμου Φατζηδάκη και όλων των αντεργατικών νόμων που περιορίζουν και
καταργούν εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.
 Μέτρα για την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Με πούλμαν
όπου υπάρχει ανάγκη. Δωρεάν κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τα ΜΜΜ. Να καλύπτονται
πλήρως οι δαπάνες μετακίνησης από και προς τις εταιρίες-πελάτες των εταιριών που
εργαζόμαστε.

Με αισιοδοξία, η ΠΟΛ και τα κατά τόπους σωματεία, οργανώνουμε με κάθε τρόπο την επιτυχία της
απεργίας και την συνέχιση του αγώνα για Ε και μέτρα προστασίας από την ακρίβεια.
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