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Ομιλία τοσ Παναγιώτη Δούκα 

στην Απεργιακή Σσγκέντρωση τοσ Ε.Κ.Α στις 17.01.2012 

 

 

Εργαηόμενεσ – Εργαηόμενοι 

υνταξιοφχοι – Άνεργοι 

Νζοι και Νζεσ , 

 

Είμαςτε εδϊ για να αντιπαλζψουμε κάκε αντεργατικι πολιτικι. 
 

Είμαςτε πάλι ςτουσ δρόμουσ του αγϊνα γιατί ξεχειλίηουμε από οργι και 

αγανάκτθςθ από τισ αδιζξοδεσ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ. 
 

Παρά τισ κυςίεσ που κάναμε, πλθρϊνοντασ δφο χρόνια τθν κρίςθ που άλλοι 

δθμιοφργθςαν, εξακολουκοφν να νομοκετοφν και να εφαρμόηουν μζτρα που 

ςυνκλίβουν τουσ πολλοφσ και τουσ αδφνατουσ ενϊ ενιςχφουν και ευνοοφν τουσ 

λίγουσ, τουσ ιςχυροφσ και τουσ προνομιοφχουσ. 
 

υγκεντρωκικαμε εδϊ για να ςτείλουμε ζνα θχθρό μινυμα ςτθν Κυβζρνθςθ, 

ςτθν Σρόικα και τουσ Δανειςτζσ.   
 

Οι πολιτικζσ τθσ φτϊχιασ, τθσ ανεργίασ και τθσ εξακλίωςθσ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΟΤΝ. 
 

Οι εργαηόμενοι, οι μικρομεςαίοι, οι ςυνταξιοφχοι και οι νζοι αυτισ τθσ χϊρασ 

εξάντλθςαν τα όρια τθσ αντοχισ και τθσ ανοχισ τουσ.  
 

Απαιτοφν ανατροπι τθσ κυβερνθτικισ και ευρωπαϊκισ πολιτικισ που προκαλεί 

νζεσ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και διευρφνει τθσ φφεςθσ. 
 

Σο Μνθμόνιο και το Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα που υιοκζτθςε θ προθγοφμενθ 

κυβζρνθςθ και υλοποίει θ ςθμερινι, ςτοχοποιεί αποκλειςτικά τουσ 

εργαηόμενουσ ςαν τθν κφρια αιτία των δεινϊν τθσ κρίςθσ και αφινει ςτο 

απυρόβλθτο τουσ τραπεηίτεσ, τουσ βιομιχανουσ, τουσ φοροκλζπτεσ και τουσ 

φοροφυγάδεσ. 
  

Μετά από τισ περικοπζσ ειςοδθμάτων, μιςκϊν και ςυντάξεων, τθν ανατροπι των 

εργαςιακϊν ςχζςεων, τα νζα φορολογικά χαράτςια, ςιμερα και πάλι με 

πρόςχθμα το χρζοσ προωκοφνται και νζα αντεργατικά μζτρα ςε βάροσ των 

εργαηομζνων και τθσ κοινωνίασ.  
 

Πζρςι ζλεγαν εμάσ προνομιοφχουσ, γιατί παίρναμε 1.000 και 1.200 ευρϊ και 

γιατί είχαμε ςτακερι εργαςία. Δεχκικαμε επίκεςθ ςυντονιςμζνθ, με ςτοιχεία 

ανακριβι και παραποιθμζνα. 



 
2 

  

Χρθςιμοποιοφν τουσ αρικμοφσ και τον κοινωνικό αυτοματιςμό,  προςπακϊντασ 

να επιβάλλουν τθν ανκρωποφαγία τθσ μίασ κοινωνικισ ομάδασ απζναντι ςτθν 

άλλθ, αγγίηοντασ τα όρια του κοινωνικοφ κανιβαλιςμοφ !!! 
 

Όμωσ οι μάςκεσ ζπεςαν, μαηί με τισ νζεσ μειϊςεισ των μιςκϊν ςτο Δθμόςιο 

μειϊκθκαν και οι μιςκοί ςτον Ιδιωτικό Σομζα, καταργικθκαν και καταργοφνται 

οι ..Ε., αυξικθκε θ ανεργία και κλείνουν κατά δεκάδεσ μαγαηιά και βιοτεχνίεσ.  
 

Απολφονται εργαηόμενοι ςτο Δθμόςιο και ςτον ευρφτερο Δθμόςιο Σομζα και τθν 

ίδια ςτιγμι προωκοφν τθν κατάργθςθ τθσ Εκνικισ  ..Ε. και τθν κατάργθςθ του 

13ου και 14ου μιςκοφ. 
 

Ανοίγουν τθν πόρτα για νζεσ περικοπζσ και για Ατομικζσ .Ε. ςτον ιδιωτικό τομζα 

που ανκεί θ αδιλωτθ και μαφρθ εργαςία, και τελευταία θ απλιρωτθ εργαςία. 
 

Με τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου ανφπαρκτουσ και ανιμπορουσ να αντιδράςουν, 

ζχουν διαλυκεί όλα και δεν υπάρχει καμία προςταςία τθσ εργαςίασ. 
 

τόχοσ είναι ζνασ και κοινόσ : κζλουν μιςκοφσ Κίνασ και ςυντάξεισ πείνασ ςε 

Δθμόςιο και Ιδιωτικό τομζα. 
 

Ο Ευρφτεροσ Δθμόςιοσ Σομζασ και τα Δθμόςια κοινωνικά αγακά βρίςκονται ςτο 

ςτόχαςτρο τθσ κυβερνθτικισ επίκεςθσ.  
 

Σο Δθμόςιο, ςυκοφαντείτε, διαβάλλεται με βαςικό ςτόχο το ξεποφλθμα των 

Δθμοςίων Επιχειριςεων ςτουσ ιδιϊτεσ και τον περιοριςμό των δικαιωμάτων των 

εργαηόμενων. 
 

Προετοιμάηουν το ζδαφοσ ϊςτε οι νζοι αγοραςτζσ να αγοράςουν φτθνά μζροσ 

τθσ Εκνικισ κυριαρχίασ και με μικρό μιςκολογικό κόςτοσ. 

Η προωκοφμενθ κυβερνθτικι απόφαςθ κατ' απαίτθςθ των Σροϊκανϊν - 

Δανειςτϊν για τισ εφεδρείεσ - απολφςεισ ςτο Δθμόςιο και ςτον ευρφτερο 

Δθμόςιο Σομζα για να ικανοποιθκοφν οι τοκογλφφοι δανειςτζσ  κα ζχει 

δραματικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ εργαηόμενουσ, ςτα δθμόςια κοινωνικά αγακά και 

ςε όλθ τθν κοινωνία.  
 

Αυτό το απάνκρωπο και ςκλθρό μζτρο μασ γυρίηει ζναν αιϊνα πίςω ! 
 

Σότε που οι Δθμόςιοι Τπάλλθλοι απολφονταν με τισ αλλαγζσ των Κυβερνιςεων 

και ςυγκεντρϊνονταν ςϋαυτιν εδϊ τθν πλατεία εκλιπαρϊντασ τουσ κυβερνϊντεσ 

να τουσ ξαναπροςλάβουν. 
 

Γι’ αυτό και ονομάςτθκε πλατεία Κλαυκμϊνοσ. 
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το όνομα του χρζουσ και των ελλειμμάτων προωκείται θ εξακλίωςθ των 

εργαηομζνων, θ διεφρυνςθ τθσ λίςτασ των ανζργων και θ υποβάκμιςθ των 

κοινωνικϊν υπθρεςιϊν. 
 

Για να εξαςφαλίςουν τα τοκογλυφικά δάνεια και για να «ικανοποιθκοφν» οι 

αγορζσ, κυβζρνθςθ και δανειςτζσ ςυνεχίηουν τθ ςτοχοποίθςθ και ενοχοποίθςθ 

των εργαηομζνων ςε οργανιςμοφσ και φορείσ του Δθμοςίου, οδθγϊντασ ζτςι τθ 

χϊρα πιο βακιά ςτθν φφεςθ δθμιουργϊντασ νζα κοινωνικά αδιζξοδα. 
 

Είναι ςαφζσ ότι θ Κυβζρνθςθ με τισ πολιτικζσ τθσ επιλογζσ οδθγεί το Κράτοσ ςε 

διάλυςθ, τθ Δθμόςια Διοίκθςθ ςε πλιρθ απορρφκμιςθ, το Κοινωνικό Κράτοσ ςε 

κατεδάφιςθ, τθν Κοινωνία ςε εξακλίωςθ, τουσ εργαηόμενουσ ςε απόγνωςθ, τθν 

οικονομία ςε κατάρρευςθ και τθ χϊρα ςε μεγαλφτερο αδιζξοδο. 
 

Είναι μια αναποτελεςματικι και αδιζξοδθ πολιτικι, που εξοντϊνει τουσ πολίτεσ 

και ταυτόχρονα δθμιουργεί ολοζνα και περιςςότερα ελλείμματα και χρζθ, 

ενιςχφοντασ ζτςι τθν εξάρτθςθ τθσ χϊρασ και υποκθκεφοντασ τθν εκνικι τθσ 

κυριαρχία. 

 

 

Εργαηόμενεσ – Εργαηόμενοι 

υνταξιοφχοι – Άνεργοι 

Νζοι και Νζεσ , 

 

Εμείσ οι εργαηόμενοι ςτα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ςτθν πρϊθν ΠΤΡΚΑΛ 

και ςτθν πρϊθν ΕΒΟ, είμαςτε από τουσ πρϊτουσ που ζχουμε υποςτεί κάκε 

αντεργατικό και αντικοινωνικό μζτρο. 
 

Δφο χρόνια κόλαςθσ με περικοπζσ μιςκϊν και αποηθμιϊςεων, κατάργθςθ ..Ε., 

εφεδρείεσ και τϊρα νζο μιςκολόγιο με νζεσ δραματικζσ περικοπζσ. 
 

Όπωσ και ςε δεκάδεσ άλλουσ χϊρουσ, ζχουμε μείνει και εμείσ πολλζσ φορζσ 

απλιρωτοι για μινεσ. 
 

Είμαςτε από τουσ πρϊτουσ που ζχουμε κλιμακϊςει τθν αντίςταςθ μασ με 

απεργίεσ διαρκείασ, με καταλιψεισ, με επιςχζςεισ εργαςίασ και κινθτοποιιςεισ 

ςτα αρμόδια Τπουργεία για να μασ καταβλθκοφν τα δεδουλευμζνα μασ. 
 

Σαυτόχρονα αγωνιηόμαςτε να αποτρζψουμε το ξεποφλθμα ι το κλείςιμο τθσ 

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΤΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΠΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ που μεκοδεφεται μζςα από τθν παραγωγικι και 

οικονομικι απαξίωςθ, τθν ςυρρίκνωςθ και τθν διάλυςθ των εργοςταςίων. 
 



 
4 

ε μία χϊρα: 
 

 που είναι τζταρτθ παγκοςμίωσ ςε ειςαγωγι πυρομαχικϊν και οπλικϊν 

ςυςτθμάτων και, 
 

 που δεν ζχουν αναιρεκεί οι λόγοι που επζβαλλαν τθ δθμιουργία και φπαρξθ 

αυτισ τθσ Αμυντικισ Βιομθχανίασ, απαραίτθτθ για τθν ανεξαρτθςία και 

αυτονομία των Ε.Δ.  
 

ζχουν αποφαςίςει να ξεπουλιςουν τα Ε.Α.. και να παραδϊςουν τθν αςφάλεια 

και τθν αυτοτζλεια τθσ χϊρασ και των πολιτϊν ςε ξζνουσ επενδυτζσ-κατακτθτζσ. 
 

Σθν οδθγοφν ςτο ξεποφλθμα ι ςτο κλείςιμο ωσ ελλειμματικι, λζγοντασ ότι δεν 

μπορεί το Δθμόςιο να τθν ςυντθρεί, τθν ίδια ϊρα που δίνονται ευκαρςϊσ και 

προκλθτικά παραγγελίεσ εκατομμυρίων € ςε ξζνεσ εταιρείεσ. 
        

Τπολογίηουν όμωσ, χωρίσ τον ξενοδόχο !!! 
 

Εμείσ τουσ προειδοποιοφμε και από αυτό το βιμα:  
 

Σα Ε.Α.., που παίηουν κακοριςτικό ρόλο ςτθν αμυντικι κωράκιςθ τθσ χϊρασ, οι 

ςυγκοινωνίεσ, θ ενζργεια, το νερό τα λιμάνια, δεν πωλοφνται. Ασ το ξεχάςουν. 
 

Ασ μθν τολμιςουν και προχωριςουν ςε εκποίθςθ του δθμόςιου πλοφτου και των 

επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ, παραδίδοντασ τα μοναδικά αναπτυξιακά 

εργαλεία του κράτουσ ςε ιδιϊτεσ, γιατί κα βρουν απζναντί τουσ το ΤΝΟΛΟ τθσ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
  

Εμείσ, ωματεία και εργαηόμενοι ςτα Ε.Α.., ενϊνουμε τθν γροκιά μασ με τθν 

γροκιά των εργαηομζνων όλθσ τθσ χϊρασ και κα ςυνεχίςουμε των αγϊνασ μασ 

όςο κα ςυνεχίηονται αυτζσ οι πολιτικζσ που μασ ςπρϊχνουν  ςτθ φτϊχεια και τθν 

ανζχεια. 
 

Μαηί με τουσ εργαηόμενουσ, ςτο Δθμόςιο, ςτον Ευρφτερο Δθμόςιο, ςτον Ιδιωτικό 

Σομζα, μαηί με τουσ ςυνταξιοφχοι, τουσ  άνεργουσ και τουσ νζουσ τθσ χϊρασ, 

αγωνιηόμαςτε, αντιςτεκόμαςτε και απαιτοφμε:  
 

 Σθν κατάργθςθ όλων των αντεργατικϊν και αντιαςφαλιςτικϊν διατάξεων που 

περιζχονται ςε ςειρά νόμων από τισ αρχζσ του 2010. 
 

 Τπεράςπιςθ του δθμόςιου χαρακτιρα των Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν 

από τα κερδοςκοπικά ιδιωτικά μονοπϊλια. 
 

 Άμεςθ κατάργθςθ του αντεργατικοφ μζτρου τθσ «εργαςιακισ εφεδρείασ» και 

του νζου μιςκολογίου. 
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 Άμεςθ ανάκλθςθ των ςκλθρϊν και άδικων ειςπρακτικϊν μζτρων ςε βάροσ 

του κόςμου τθσ εργαςίασ. 
 

 Διαςφάλιςθ του δθμόςιου κοινωνικοφ χαρακτιρα του υςτιματοσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, καμία μείωςθ, αντικζτωσ προςταςία των 

επικουρικϊν ςυντάξεων. 
 

 Καμία παρζμβαςθ ςτθν Εκνικι Γενικι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ και 

ςεβαςμόσ ςτισ διατάξεισ των Ε που εξαςφαλίηουν τα κατϊτατα όρια 

αμοιβισ και τουσ όρουσ εργαςίασ. 
 

 Σθ διαςφάλιςθ τθσ ςυλλογικισ αυτονομίασ και τον ζμπρακτο ςεβαςμό του 

ςυνταγματικά κατοχυρωμζνου κεςμικοφ πλαιςίου του ν. 1876/90 για τισ 

ελεφκερεσ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ και τισ υλλογικζσ υμβάςεισ 

Εργαςίασ (Ε), που κζτουν ενιαία όρια προςταςίασ όλων των εργαηομζνων. 
 

 Καμία παρζμβαςθ ςτθν ελεφκερθ ςυνδικαλιςτικι δράςθ. Σιρθςθ τθσ 

υποχρζωςθσ καλόπιςτθσ ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ με τισ νόμιμα 

εκλεγμζνεσ και υπεφκυνεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ των εργαηομζνων. 
 

 Καμία παρζμβαςθ του Κράτουσ ςτον κακοριςμό των όρων αμοιβισ και 

εργαςίασ για τουσ εργαηόμενουσ ςε φορείσ και οργανιςμοφσ που 

καλφπτονται από υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ. 
 

 Διαςφάλιςθ του απεργιακοφ δικαιϊματοσ από πράξεισ ποινικοποίθςισ και 

δίωξθσ των εκπροςϊπων των εργαηομζνων. 
 

 Άμεςα μζτρα για τθν προςταςία τθσ απαςχόλθςθσ και των κζςεων εργαςίασ 

από καταχρθςτικζσ πρακτικζσ εργοδοτϊν, που, με πρόςχθμα τθν οικονομικι 

κρίςθ, προβαίνουν ςε αυκαίρετεσ μειϊςεισ μιςκϊν μζςω ατομικϊν 

ςυμβάςεων, επιβολι εκ περιτροπισ εργαςίασ, διακεςιμότθτεσ, απολφςεισ 

και κάκε μορφισ ευελιξίεσ, που ζχουν προκαλζςει πλιρθ εργαςιακι 

αναςφάλεια και αγανάκτθςθ ςτουσ εργαηόμενουσ. 
 

 Αυςτθρι και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ, τθσ 

ειςφοροδιαφυγισ, τθσ φοροκλοπισ και των ανείςπρακτων οφειλϊν προσ τα 

Σαμεία.  
 

 Άμεςα μζτρα ουςιαςτικισ ενίςχυςθσ των ανζργων. Αφξθςθ του επιδόματοσ 

ανεργίασ και επιμικυνςθ τθσ διάρκειασ καταβολισ του. 
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Εργαηόμενεσ – Εργαηόμενοι 

υνταξιοφχοι – Άνεργοι 

Νζοι και Νζεσ , 

 

Δεν κα ςυναινζςουμε ςτουσ ςχεδιαςμοφσ, των ελλθνικϊν και ξζνων πολιτικϊν 

μθχανιςμϊν εξουςίασ. 
 

Δεν κα υποκφψουμε ςτουσ εκβιαςμοφσ, ςτθν τρομοκρατία και τθν καταςτολι. 
 

Δεν κα επιτρζψουμε το ξεποφλθμα τθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ. 
 

Δεν ανεχόμαςτε να κυςιάηονται οι Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ και τα κοινωνικά αγακά 

ςτο βωμό των ςυμφερόντων τθσ αγοράσ και των κερδοςκόπων. 
 

Αγωνιηόμαςτε και διεκδικοφμε τθν ακφρωςθ και ανατροπι των πολιτικϊν που 

οδθγοφν τουσ εργαηόμενουσ και τθ χϊρα ςτθν καταςτροφι. 
 

Διεκδικοφμε τθν ελπίδα για ζνα καλφτερο αφριο,  τθν ανακατανομι του πλοφτου 

υπζρ των φτωχϊν και των εργαηομζνων. 
 

Απαιτοφμε μια άλλθ πολιτικι, που κα περιλαμβάνει τθν παραγωγικι 

αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ και τθν ανάπτυξθ, για τθν κοινωνία και το λαό. 
 

Ασ καταλάβουν επιτζλουσ όλοι ότι, "Εμείσ κα τουσ αντιςτακοφμε... Όποιοι κι αν 

είναι. Όςο δυνατοί κι αν είναι" 
 

Δεν ζχουμε άλλο δρόμο παρά να εντείνουμε τουσ αγϊνεσ μασ. 
 

Ο αγϊνασ ο δικόσ μασ είναι  αγϊνασ ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ.  
 

Όλοι μαηί μποροφμε να αλλάξουμε τθν πορεία αυτοφ του τόπου. 
 

Γιατί εμείσ ΔΕΝ ΣΟΤ ΧΡΩΣΑΜΕ μασ ΧΡΩΣΑΝΕ. 

 

Καλό μασ Αγϊνα. 

 

ασ ευχαριςτϊ. 


