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ευρώ καθαρός βασικός µισθός

ΠEPIΛHΠTIKH
ΠAPOYΣIAΣH
THΣ ΛOΓIKHΣ
TOY ΠΛANOY 30/900
ή
ΠOΣO AΠAPAITHTO EINAI
EI∆IKA ΣHMEPA
NA ΣKEΦTOMAΣTE,
NA MIΛAME,
KAI NA ∆POYME
ΣAN EPΓATEΣ

A

υτά που γίνονται, όχι µόνο στην Eλλάδα αλλά παγκόσµια, και έχουν ονοµαστεί κρίση, συµβαίνουν “µια
φορά στα 100 χρόνια”! Kανείς δεν λέει ποιά είναι η πραγµατική αιτία, άλλοι επειδή δεν την ξέρουν, και άλλοι
επειδή την κρύβουν: στο κέντρο της κρίσης βρίσκεται η
συστηµατική, εδώ και 3 δεκαετίες, υποτίµηση της εργασίας. ∆ηλαδή: η µείωση των πραγµατικών µισθών, και οι
περικοπές σ’ αυτό που έχει ονοµαστεί έµµεσος µισθός,
δηλαδή στα (κρατικά) έξοδα κοινωνικής πρόνοιας: υγείας, εκπαίδευσης, κλπ.
Παντός είδους παρατρεχάµενοι, µε κοινούς ιδιοτελείς
σκοπούς, µας παρουσιάζουν σαν “κρίση” οτιδήποτε άλλο
εκτός απ’ την αλήθεια!

H

µείωση των πραγµατικών µισθών ξανάρχισε στον
αναπτυγµένο καπιταλιστικά κόσµο συστηµατικά απ’
την δεκαετία του ‘80. Oξύνθηκε δε απ’ τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 και µετά. Όλο αυτό το διάστηµα καθιερώθηκαν επίσης κατά κύµατα, είτε επίσηµα είτε ανεπίσηµα, οι νέες σχέσεις εργασίας (µερική απασχόληση,
ελαστικά ωράρια, κλοπή των ενσήµων). Άρχισαν ακόµα οι
(πάντα σε βάρος µας) αναδιαρθρώσεις στα συνταξιοδοτικά ταµεία, στα εκπαιδευτικά συστήµατα, στα συστήµατα δηµόσιας υγείας, στις υπηρεσίες πρόνοιας.
H γενική ιδέα ονοµάστηκε “νεοφιλελευθερισµός” και
“δυνάµεις της αγοράς”. Kύρια συστατικά της ήταν η µείωση των χαµηλών και κατώτερων µισθών όσο περισσότερο γίνεται, η αύξηση των ήδη υψηλών µισθών των στελεχών του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, και επιπλέον η
µετατροπή των άλλοτε δηµόσιων παροχών σε εµπορεύµατα, ώστε να δίνονται επί πληρωµή. Kι όποιος την βγάλει...

Π

αράλληλα όµως συνέβαινε κι αυτό: νέες µηχανές και
νέες τεχνολογίες άρχισαν να χρησιµοποιούνται όλο
και πλατύτερα, τόσο στην οργάνωση της εργασίας / παραγωγής, όσο και στην κατανάλωση, την καθηµερινή ζωή,
κλπ. Eνδεικτικά: πληροφορική (προσωπικοί ηλεκτρονικοί
υπολογιστές), ροµποτική, βιοτεχνολογίες, ψηφιακές τηλεπικοινωνίες.
H γενίκευση της χρήσης αυτών των νέων µηχανών αύξησε εκρηκτικά την παραγωγικότητα της εργασίας! Mεγάλωσε πολύ το τι είναι δυνατόν να παράγει ένας µισθωτός,
πράγµατα ή υπηρεσίες, σε οποιαδήποτε δουλειά, µέσα σ’
ένα 8ωρο.
Oι επίσηµες στατιστικές (των κρατών) λένε ότι από το
1973 έως το 2008, µέσα σε µόνο 35 χρόνια, η παραγωγικότητα της εργασίας παγκόσµια διπλασιάστηκε! (H αλήθεια είναι ότι τριπλασιάστηκε το λιγότερο). Aυτό σηµαίνει: οι εργάτες και οι εργάτριες παντού, µέσα σε 35 χρόνια, παρήγαγαν 2 έως 3 φορές περισσότερα εµπορεύµατα (πράγµατα ή υπηρεσίες) απ’ ότι το 1973!

O

ι δύο παράλληλες εξελίξεις ήταν λοιπόν αυτές: γ ε νική και σταθερή µείωση των µισθών·
διαρκής και έντονη αύξηση της παραγωγ ή ς . Tι θα συνέβαινε υπ’ αυτές τις συνθήκες; Mια κλασική “κρίση υπερπαραγωγής”: τα εµπορεύµατα θα έµεναν
απούλητα, οι επιχειρήσεις θα έκλειναν, απολύσεις θα γίνονταν, άρα ακόµα µικρότερη αγοραστική δύναµη, περισσότερα εµπορεύµατα απούλητα, και ούτω καθ’ εξής.
Σ’ αυτήν την κατάσταση πλησίαζε ολοταχώς ο καπιταλιστικός κόσµος ήδη απ’ τα τέλη της δεκαετίας του ‘80.

H

προσωρινή λύση, για να αναβληθεί η κρίση υπερπαραγωγής, ήρθε από µια πατέντα που είχε ξαναχρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, στις αρχές του 20ου αιώνα,
για τους ίδιους λόγους: δάνεια. Eύκολα δάνεια. ∆άνεια για
κατανάλωση, δάνεια για στέγαση, δάνεια για σπουδές,
δάνεια για διακοπές, δάνεια για περίθαλψη και υγεία...
∆άνεια και κάρτες: ένα µέρος απ’ αυτά που οι εργοδότες
έκλεβαν µειώνοντας σταθερά τους µισθούς τα “επέστρεφαν” µέσω των τραπεζών, σα δανεικά.
Όµως µ’ αυτόν το τρόπο, το κουκούλωµα του ενός προβλήµατος έφτιαχνε συστηµατικά ένα άλλο. H µ ε λ λ ο ν -

τ ι κ ή εργασία υποθηκευόταν (αναγκασµένη να ξεχρεώσει τα δανεικά και τις κάρτες) για να καταναλωθούν αυτά που η χ θ ε σ ι ν ή εργασία είχε φτιάξει! Aργά ή γρήγορα, δηλαδή, εκατοντάδες εκατοµµύρια µισθωτών θα
έπρεπε να δουλεύουν µόνο για να ξεχρεώσουν αυτά που
αγόρασαν στο παρελθόν, µηδενίζοντας την κατανάλωση
των εµπορευµάτων που θα έφτιαχναν κάθε µέρα, στο παρόν τους! Που σηµαίνει: ο καπιταλισµός (µέσω) του χρέους αργά ή γρήγορα θα έφτανε, και µάλιστα πιο δραµατικά, στο σηµείο που - υποτίθεται - ήθελε να αποφύγει!

H

προηγούµενη φορά που συνέβη ακριβώς το ίδιο, και
ακριβώς για τους ίδιους λόγους, ήταν το 1929 και
την δεκαετία του1930. Kαι τότε είχαν προσπαθήσει να
συντηρήσουν την κατανάλωση όλο και µεγαλύτερου όγκου εµπορευµάτων (αυτοκινήτων, ψυγείων, καλλυντικών,
τυποποιηµένων τροφίµων, κλπ) µπαλώνοντας τους µειωµένους µισθούς µε δάνεια (δόσεις, γραµµάτια, κλπ...)
Tο πόσο αποτελεσµατικό ήταν αυτό το κόλπο αποδείχθηκε γρήγορα: ένας ακόµα παγκόσµιος πόλεµος ανέλαβε να
φέρει τον κόσµο σ’ εκείνο το σηµείο που χρειαζόταν για
να ξαναρχίσει η “ανάπτυξη”...

H

“λύση” της κατανάλωσης µέσω δανεικών προχώρησε όµως ένα ακόµα βήµα στη δεκαετία του 1990.
Eπειδή ούτε µε τα δάνεια µίκραινε το χάσµα ανάµεσα
στην πραγµατική κατάλωση και στην διαρκώς αυξανόµενη παραγωγικότητα της εργασίας, και επειδή τα κέρδη
των αφεντικών στην “πραγµατική” αγορά µειώνονταν
σταθερά, µπήκε σε λειτουργία ένας χρηµατοπιστωτικός
καπιταλισµός υψηλής κερδοφορίας! Aφού τα πραγµατικά
εµπορεύµατα δεν απέφεραν πια σπουδαία κέρδη, µετατράπηκαν τα ίδια τα χρέη (ιδιωτών, επιχειρήσεων, κρατών) σε εµπορεύµατα! Tα χρέη άρχισαν να αγοράζονται
και να πουλιούνται, σαν “σύνθετα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα”, επιτρέποντας σε τράπεζες, χρηµατοπιστωτικούς
οίκους, αλλά και επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταµεία ή και
κράτη να καταγράφουν κερδοφορία µ’ αυτόν τον τρόπο!
Mόνο που αυτά ήταν κέρδη λογιστικά, ανύπαρκτα, αυθαίρετες µελλοντικές εκτιµήσεις - µηδενικά σε ισολογισµούς
χωρίς κανένα αντίκρυσµα...

Ή

ταν απόλυτα βέβαιο ότι κάποια στιγµή αυτό το παραµύθι θα είχε οικτρό τέλος. Kι αυτό θα συνέβαινε
όταν ένας κρίσιµος αριθµός δανειστών (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) θα ήταν αδύνατο να ξεχρεώσουν. H κατάρρευση
άρχισε το καλοκαίρι του 2007, όταν η αγγλική Nothern
Rock τράπεζα βάρεσε κανόνι. Kορυφώθηκε δε το φθινό-

πωρο του 2008 όταν χρεωκόπησε ένας απ’ τους κολοσσούς που κτίστηκαν πάνω στο εµπόριο χρεών, η Lehman
Brothers. Aλυσιδωτά, πρώτα οι µεγαλύτεροι αµερικάνοι
δανειστές, και ύστερα οι αντίστοιχοι ευρωπαίοι, άρχισαν
να παραπαίουν. Tο εµπόριο χρεών ήταν σαν τον “µουτζούρη”: κανείς δεν έπρεπε να κρατάει τα “τιτλοποιηµένα χρέη” στα συρτάρια του. Mόλις όµως πάγωσε η παγκόσµια αγορά χρεών, όλοι οι “µεγάλοι παίκτες” (οι τράπεζες κυρίως) έµειναν µε κάρβουνα αντί για χρυσάφι στα
θησαυροφυλάκιά τους!

K

ανονικά θα έπρεπε να αφεθούν οι τράπεζες να χρεωκοπήσουν· και να πληρώσουν την χασούρα οι µέτοχοί τους. Aλλά όχι! Aρχίζοντας απ’ τις HΠA και την Aγγλία, και ύστερα σ’ όλη την Eυρώπη, οι τραπεζίτες έτρεξαν εκεί που ήξεραν ότι θα βρουν βοήθεια. Στα κράτη.
Kαι οι κρατικοί προϋπολογισµοί άρχισαν να κάνουν “ενέσεις ρευστότητας” στις τράπεζες, να τις δανείζουν δηλαδή, για να µείνουν ζωντανές. Aλλά µ’ αυτό τον τρόπο
φορτώνονταν τις ζηµιές τους! Oυσιαστικά, για να “σωθούν” οι τράπεζες και άλλα παρόµοια µαγαζιά, οι ζηµιές
τους κρατικοποιήθηκαν - εν λευκώ, και χωρίς να µπορούν
καν να υπολογιστούν! H ελληνική περίπτωση είναι ενδεικτική. H “σωτηρία” άρχισε µε την παροχή 28 δισ. ευρώ
απ’ τον δηµόσιο προϋπολογισµό στις τράπεζες, επί Aλογοσκούφη, και έκτοτε δεν έχει σταµατήσει. Ως τώρα τα
κρατικά δάνεια στήριξης των τραπεζών (µε την µορφή
“εγγυήσεων”) υπολογίζονται στα 90 δισ., ενώ χρειάζονται πάλι άλλα 30 δισ.!

M

όνο που αυτό το χρήµα αφαιρείται συστηµατικά απ’
τις κοινωνίες! Aπό τους µισθούς και τις συντάξεις
κατά κύριο λόγο! Tα κράτη (και το ελληνικό είναι η γνω-

στή µας περίπτωση, αλλά όχι η µοναδική) λειτουργούν
σαν εισπράκτορες για λογαριασµό της “σωτηρίας” των
τραπεζών και επιλεγµένων µεγάλων επιχειρήσεων, έτσι
ώστε να µην εξαγοραστούν από ξένους ανταγωνιστές
τους που είναι σε καλύτερη κατάσταση!
Σα να λέµε: αυτό στο οποίο µας είχε προ πολλού καταδικάσει το σύστηµα, το να δουλεύουµε (και να υπάρχουµε) µόνο για να ξεχρεώσουµε, πήρε την τελική και συµπαγή µορφή του, µε την µεσολάβηση των κρατών. “Xρωστάµε όλοι” λέει, - ειδικά οι εργάτες και οι εργάτριες, είτε του δηµόσιου είτε του ιδιωτικού τοµέα - και πρέπει να
βγάλουµε τον σκασµό! Tο να µπουν τα κράτη µπροστά
(στην παγκόσµια “οικονοµία του χρέους”) έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για το σύστηµα. Πρώτον, επειδή µπορούν να παίρνουν και να επιβάλλουν τις αποφάσεις που
δεν µπορεί να επιβάλει καµία τράπεζα στο σύνολο της εργατικής τάξης. Kαι δεύτερον, επειδή κρύβουν και αποπροσανατολίζουν το ζήτηµα, µετατρέποντάς το σε “εθνικό”, “ικανής κυβέρνησης”, “διαπραγµατεύσεων”, “ανταγωνιστικότητας”, κλπ - ενώ πρόκειται για ένα καθαρά ταξικό ζήτηµα λεηλασίας της εργασίας επί δεκαετίες!

Ό

λοι όσοι, λοιπόν, ασχολούνται µε ιδέες για τι θα γίνει µε το χρέος, δεξιοί κι αριστεροί, συµµετέχουν
και στον αποπροσανατολισµό, και στον εκβιασµό σε βάρος µας. ∆εν έχει καµία σηµασία η µαγική συνταγή που
προτείνουν... ∆εν έχουν καµία σηµασία οι κατάρες ή οι
εκκλήσεις για σύνεση.... Έτσι κι αλλιώς η πολιτική των
κρατικών χρεών, σαν κορύφωση της κερδοφορίας µέσω
των χρεών, έχει έναν και µοναδικό στόχο: να γίνουµε
ακόµα πιο φτηνοί, σαν εργάτες. Eίτε µε ευρώ, είτε µε
δραχµή, είτε µε στερλίνα, είτε µε δολάριο.

E

κείνο που έχει σηµασία είναι να χωρίσουµε τα χωράφια µας µε τ’ αφεντικά και τις λογικές τους, ύστερα
από 30 τουλάχιστον χρόνια συστηµατικής υποτίµησής µας
- και δικών τους κερδών! Όταν ξεκαθαρίσουµε στη σκέψη
µας το κεντρικό “πρόβληµα” την διαρκώς αυξανόµενη παραγωγικότητα της δουλειάς µας δηλαδή απ’ την µια, και
την συστηµατική υποτίµησή µας απ’ την άλλη, δεν υπάρχει καµία περίπτωση να βρούµε “κοινή λύση” µε τ’ αφεντικά!
Aπό που ως που “κοινή λύση”; H ανεργία (που είναι
ακραία µορφή υποτίµησης) είναι δικό µας πρόβληµα!
Όπως δικό µας πρόβληµα είναι οι κάθε είδους ρατσισµοί,
το να στρέφονται δηλαδή εργάτες ενάντια σε εργάτες.
Όπως δικό µας πρόβληµα είναι η γενίκευση της βλακείας,
οι θεωρίες συνωµοσίας, η αναζήτηση “εθνικών απειλών”,
η παρηγορία του “εθνικού πετρελαίου” κλπ. Tο να µιζεριάζουµε, το να αποβλακωνόµαστε, ή το να σκοτωνόµαστε µεταξύ µας βολεύει πάρα πολύ το σύστηµα.

Σ

υνεπώς δεν είναι καθόλου δικό µας θέµα ή συµφέρον
το να ασχολούµαστε µε το χρέος του κράτους και το
πώς είναι καλύτερο να πληρωθεί!!!
∆ικό µας συµφέρον σαν εργάτες είναι:
A) να µειωθεί ο βασικός χρόνος εργασίας και
B) να αυξηθεί ικανοποιητικά ο βασικός, καθαρός µισθός
του ανειδίκευτου - που αποτελεί την επίσηµη βάση όλων
των υπόλοιπων µισθών.

ΓIATI (KAI ΠOΣO)
NA MEIΩΘEI
O BAΣIKOΣ XPONOΣ EPΓAΣIAΣ;
Για εύκολα κατανοητούς λόγους.
A) Aφού η εργασία γίνεται όλο και πιο παραγωγική (σε
όλους τους τοµείς) πρέπει σαν εργάτες (συνολικά) να
ωφεληθούµε απ’ αυτό: να δουλεύουµε λιγότερο.
B) H µείωση των ωρών εργασίας ανά άτοµο σηµαίνει ότι
θα µπορούν να δουλεύουν περισσότεροι. Συνεπώς θα
µειωθεί σηµαντικά η ανεργία.
Γ) Tο να γίνει το (επίσηµο) 40ωρο την βδοµάδα 30ωρο
είναι µια µετριοπαθής µείωση τέτοιου είδους! Όλα τα δεδοµένα δείχνουν ότι για να υπάρχει δίκαιη αναλογία µε
την τωρινή αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας,
το 20ωρο (την εβδοµάδα) θα ήταν σωστό. Όµως, το είπαµε, είµαστε µετριοπαθείς...
∆) Eίναι λογικό το ότι ο όγκος των παραγόµενων εµπορευµάτων (τόσο τοπικά όσο και παγκόσµια) πρέπει να
µειωθεί - όσο κι αν αυτό ενοχλεί τ’ αφεντικά!
ΓIATI (KAI ΠOΣO)
NA AYΞHΘEI
O BAΣIKOΣ KAΘAPOΣ MIΣΘOΣ
TOY ANEI∆IKEYTOY;
A) Σήµερα αυτός ο επίσηµος µισθός είναι 625 ευρώ. Kαθαρά, για 40 ώρες την βδοµάδα. Eπιπλέον είναι οι (υποτιθέµενες) κρατήσεις (από τον εργαζόµενο) και “εισφορές” (του εργοδότη) για την ασφάλιση. Όµως όλο και περισσότεροι / ες αναγκάζονται να δουλεύουν “µαύροι”,
χωρίς καµία ασφάλιση - και χωρίς να παίρνουν παραπάνω
λεφτά. Ή αναγκάζονται να κάνουν απλήρωτες υπερωρίες.
Ή δεν πληρώνονται καν και καν. Σίγουρα πάντως τα 625
ευρώ το µήνα δεν είναι µισθός της προκοπής· ούτε χαρτζιλίκι!
B) Όµως κι αυτό το νούµερο “σπάει” προς τα κάτω (είπαµε: ο στόχος είναι να γίνουµε όσο το δυνατόν φτηνότεροι). Mε επίσηµο νόµο του κράτους της περασµένης
άνοιξης, όσοι / όσες είναι κάτω από 25 χρονών (και δουλεύουν πρώτη φορά...) θα πληρώνονται 540 ευρώ (για
40ωρο) τον µήνα!
Γ) Eπιπλέον, µε διάφορους εκβιασµούς (στον ιδιωτικό
τοµέα) και διάφορες περικοπές (στον δηµόσιο) και εκείνοι οι µισθοί που είναι πιο πάνω απ’ τον βασικό, ψαλιδίζονται συστηµατικά.
∆) Tα 900 ευρώ (για 30ωρο) είναι ένας λογικός και δίκαιος στόχος! Γιατί µε 30 ώρες δουλειά την βδοµάδα, ο
καθένας και η καθεµιά που θεωρείται ανειδίκευτος / η,
θα πρέπει να ζει µια στοιχειωδώς αξιοπρεπή ζωή.

A

υτά τα δύο, η δραστική µείωση του βασικού χρόνου
εργασίας, και η δραστική αύξηση του βασικού µισθού, MONO “ΠAKETO” έχουν αξία για εµάς, σαν εργάτες.
Mόνο µαζί θα σηµάνουν την ανατίµηση της εργασίας µας!
∆εν είναι κάτι που θα γκρεµίσει τον καπιταλισµό! Tην δεκαετία του 1930, όταν τ’ αφεντικά στις HΠA φοβούνταν
στ’ αλήθεια τους εργάτες, αυτό έκαναν: και µείωσαν τον
βασικό χρόνο εργασίας (για να µειωθεί η ανεργία) και δεν
µείωσαν τους µισθούς (για να µπορούν οι εργάτες να
ζουν).

Aλλά τώρα ούτε που το συζητάνε! Γιατί; Eπειδή δεν µας
φοβούνται! Kι αφού δεν µας φοβούνται, γιατί να “χαλάσουν τα λεφτά” που έχουν συσσωρεύσει; Eξάλλου στο ανταγωνιστικό σύµπαν των αφεντικών, στον αέναο µεταξύ
τους πόλεµο, η δύναµη του καθενός εξαρτάται από το
πόσο περισσότερο και πόσους περισσότερους από εµάς
µπορούν να εκµεταλλευτούν. Kαι σ’ αυτό είναι ενωµένοι,
έχουν κοινό µέτωπο απέναντί µας.
Aυτό που θέλουν τώρα, είναι να σκύψουµε ακόµα περισσότερο το κεφάλι! Nα φοβηθούµε ακόµα περισσότερο! Nα σκεφτόµαστε διάφορες ανοησίες! Nα αγριοκοιτάµε ο ένας τον άλλον! Nα ρέπουµε προς τον φασισµό!
Aυτά θέλουν: να γίνουµε όσο πιο φτηνοί, όσο πιο τιποτένιοι, όσο πιο µνησίκακοι, όσο πιο απάνθρωποι γίνεται...

Π

ώς είναι δυνατόν, την ώρα που µας “σκίζουν”, εµείς
να απαιτήσουµε, και να πετύχουµε το 30/900; Ξέρουµε την αντίδραση: “αυτά δεν γίνονται”!!!
Λοιπόν, επειδή η λογική δεν κυκλοφορεί σε ενέσεις και
σε χάπια, ας αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα ωµά.
∆εν έχουµε σαν εργάτες πολλές επιλογές!
Eίτε θα συνεχίσουµε να παραµυθιαζόµαστε, ο καθένας
µόνος του και όλοι µαζί, πότε µε το “δηµόσιο χρέος” πότε µε την “εθνική οικονοµία” - και πάντα µε το άλλοι
έχουν την ευθύνη·
Eίτε θα πάρουµε τη ζωή µας, και προπαντός, τα δικά µας
συµφέροντα, στα χέρια µας. Eνωµένοι, αποφασισµένοι,
µαχητικοί. Xωρίς διακρίσεις ντόπιοι - ξένοι ή άντρες - γυναίκες, ή παλιοί - καινούργιοι...

E

µείς, µε το δικό µας µυαλό και την δική µας καρδιά,
έχουµε να διαλέξουµε τι θεωρούµε “αδύνατο”. Kάθε
απόφαση θα έχει συνέπειες.
Aν θεωρούµε αδύνατη την ανατίµησή µας, τότε θα µας
τσακίσουν. Eίτε έτσι, είτε αλλιώς.
Aν θεωρούµε αδύνατη την ακόµα µεγαλύτερη υποτίµησή µας, τότε µπορούµε να τους αναγκάσουµε να µας φοβηθούν. Kαι µπορούµε να τους επιβάλουµε το δίκιο µας.
Eίµαστε πολλοί περισσότεροι!!!

Έτσι έχουν τα πράγµατα!
Kαι τα πιο πάνω είναι
η αλήθεια για την “κρίση”
που µόνο εργάτες θα µπορούσαν να µοιραστούν
- µε εργάτες!!!
Tι θα κάνουµε λοιπόν;
Θα ακούµε και θα ακολουθούµε κάθε απατεώνα,
κάθε επιτήδειο “ελευθερωτή” µας,
είτε είναι δηµοσιογράφος, είτε πολιτικός,
είτε παπάς, είτε µαφιόζος;
Ή θα πολεµήσουµε
ΣAN EPΓATEΣ, ΣAN OI AΛHΘINOI KAI
MONA∆IKOI ∆HMIOYPΓOI TOY ΠΛOYTOY;
H συνέλευση του πλάνου 30/900
είναι συνέλευση εργατών κι εργατριών
(από διάφορες δουλειές, του δηµόσιου
και του ιδιωτικού τοµέα, αλλά και άνεργους)
που σε πρώτη φάση έχει βάλει σκοπό της
το να γίνει κατανοητό από όσο το δυνατόν
περισσότερους εργάτες πόσο σηµαντικό είναι
να εστιάσουµε τον αγώνα µας
σ’ αυτό τον διπλό στόχο:
Σαν ένα πρώτο επιβεβληµένο ανάχωµα
στην καταστροφή της καθηµερινότητάς µας
µείωση ωρών εργασίας
/ αύξηση των κατώτερων µισθών.
Mαζευόµαστε κάθε δεύτερη ∆ευτέρα
(δηλαδή: 28/3, 11/4, 2/5, κλπ)
στις 8.30 µ.µ.
σε ένα αµφιθέατρο στο Πολυτεχνείο
στο κέντρο της Aθήνας
Kουβεντιάζουµε
και οργανωνόµαστε!
ιστοσελίδα: www.plano30900.gr

