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Ανακοίνωση 
 

Σν δήηεκα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο δηεθδίθεζεο άκεζσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη 

ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ, πνπ λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ηνπο ζήκεξα, καο 

αθνξά φινπο, άλεξγνπο, θαη εξγαδφκελνπο. Δελ ππάξρεη νηθνγέλεηα πνπ λα κελ έρεη 

έλαλ άλεξγν ή κηζνάλεξγν. 

Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ, φπσο θαη φιεο νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, 

πινπνηψληαο ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Ε.Ε., ηζαθίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο κηζζνχο καο, 

ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο, ην δηθαίσκά καο ζηε ζχληαμε, ηηο πιινγηθέο 

πκβάζεηο Εξγαζίαο. Κάλεη ιάζηηρν ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θέξλεη νδνζηξσηήξα 

κέηξσλ πνπ δελ αθήλνπλ θακηά ιατθή νηθνγέλεηα ζην αππξφβιεην. Καηαδηθάδεη ζηελ 

αλεξγία ή ζηε κηζνδνπιεηά, ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ςεπηνθαηάξηηζεο, ζηα 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ηεο αλεξγίαο, εμαζθαιίδνληαο γηα ηνπο κεγάινπο 

κνλνπσιηαθνχο νκίινπο θαη ην θεθάιαην, ζηξαηηέο ηζάκπα θαη αλαζθάιηζησλ εξγαηψλ! 

ε ιίγνπο κήλεο ιήγεη ε ζχκβαζε ηεο «εξγαζηαθήο νκεξίαο», ησλ ζπλαδέιθσλ 

καο αλαπιεξσηψλ (ζηελ νπνία ηνπο έρεη θαηαδηθάζεη ε πνιηηηθή ηεο Ε.Ε., Ο.Ο..Α. θαη 

νη θπβεξλήζεηο - ζπγθπβεξλήζεηο εληνινδφρνη απηήο ηεο πνιηηηθήο πνπ ηελ πινπνηνχλ 

θαηά γξάκκα), γηα λα βξεζνχλ γηα άιιε κηα θνξά αληηκέησπνη κε ηελ αλεξγία, ηε ζηηγκή 

πνπ ζηνλ 21ν αηψλα ππάξρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο λα δνχκε ρσξίο θηψρεηα, αλεξγία 

θαη φινο ν ιαφο λα εξγάδεηαη θαη λα απνιακβάλεη ηα αγαζά ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο, ε 

αλεξγία έρεη αλαδεηρζεί πιένλ ζε κείδνλ θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ δεηά επηηαθηηθά 

ιχζε. 

Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Εθπαηδεπηηθψλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» 

θαιεί ηα κέιε ηνπ λα πςψζνπλ θσλή δηακαξηπξίαο θαη δηεθδίθεζεο θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνξεία αγψλα θαηά ηεο αλεξγίαο, πνπ δηνξγαλψλεη ν Δήκνο Πάηξαο 

θαη ε νπνία, κε ην ζχλζεκα «Δνπιεηά γηα φινπο, δνπιεηά κε δηθαηψκαηα», μεθηλά ζηηο 2 

Απξηιίνπ απφ ηελ Πάηξα, γηα κηα πνξεία 220 ρηιηνκέηξσλ θαη θαηαιήγεη ζε κεγάιε 

δηαδήισζε-ζπλαπιία εξγαδφκελσλ, αλέξγσλ θαη λενιαίαο ηελ Κπξηαθή 10 ηνπ Απξίιε 

ζηηο 6 κ.κ. ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο. 

Αλαδεηθλχνπκε ην κεγάιν πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. Δηεθδηθνχκε άκεζα κέηξα 

πξνζηαζίαο θαη ζηήξημεο ησλ αλέξγσλ. 

Η πάιε γηα ζηαζεξή δνπιεηά κε δηθαηψκαηα ΜΑ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΤ! 

Απαηηνχκε θαη δηεθδηθνχκε: 

* Μφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο κε πιήξε εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

* Επίδνκα αλεξγίαο ζε φινπο ηνπο αλέξγνπο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη γηα φζν 

θαηξφ δηαξθεί ε αλεξγία. 

* Επίδνκα αλεξγίαο 600€. 

* Επαλαθνξά ησλ Ε, ηνπ θαηψηεξνπ κηζζνχ ζηα 751€, ηεο 13εο θαη 14εο ζχληαμεο. 

* Πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γηα φινπο ηνπο αλέξγνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. 
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ΔΤΝΑΜΩΝΟΤΜΕ ΣΗ ΦΩΝΗ ΜΑ ΓΘΑ ΣΑΘΕΡΗ ΚΑΘ ΜΟΝΘΜΗ ΔΟΤΛΕΘΑ ΜΕ 

ΠΛΗΡΗ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ, ΜΘΓΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΡΕΘΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΣΑ ΣΗ 

ΑΝΕΡΓΘΑ 

ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΘΑΔΗΛΩΗ - ΔΘΑΜΑΡΣΤΡΘΑ 

ΣΗΝ ΚΤΡΘΑΚΗ 10 ΣΟΤ ΑΠΡΘΛΗ ζηηο 6.00 κ.κ. ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ 
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