
Η πολυδιαφημιζόμενη από την κυβέρνηση Μη-

τσοτάκη αύξηση του κατώτερου μισθού απο-

τελεί μια -ακόμα- τεράστια κοροϊδία για 

τους εργαζόμενους και τον λαό. Παρά τις φαν-

φάρες, η αύξηση, στο δεύτερο χαμηλότερο 

κατώτατο μισθό στην ΕΕ, είναι μόλις 9%, 

παραμένει κάτω και από τα 800 ευρώ μι-

κτά και είναι χαμηλότερος από την περίοδο 

προ των μνημονίων. Είναι κοροϊδία γιατί: 

 υπολείπεται κατά πολύ των τερά-

στιων αυξήσεων στα βασικά είδη ε-

πιβίωσης (ρεύμα, τρόφιμα, πετρέλαιο 

θέρμανσης κλπ), σε επίπεδο που φτάνει 

το 15-20%,  λόγω της ασύδοτης κερδο-

σκοπικής δράσης του κεφαλαίου με τις 

ευλογίες της κυβέρνησης της ΝΔ, πράγμα 

που αποτυπώνεται στα εξωφρενικά, 

ουρανοκατέβατα κέρδη τους!  

 δεν καλύπτει τη μνημονιακή λεηλασία 

της κατά 30% περίπου μείωσης των μι-

σθών (όσων εξακολουθούσαν να έχουν 

δουλειά) όλα αυτά τα χρόνια.  

 εξακολουθούν να μην υπάρχουν συλ-

λογικές διαπραγματεύσεις σε δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα, να  μένουν παγωμένες 

οι τριετίες κλπ σύμφωνα με τους νόμους 

όλων των κυβερνήσεων από το 2012 και 

μετά.  

 με την πολιτική της απαξίωσης και των 

ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων αγα-

θών και των δομών κοινωνικής πρόνοιας 

και προστασίας, η λαϊκή οικογένεια φορ-

τώνεται όλο και νέα δυσβάσταχτα 

βάρη, ενώ με τις διαρκείς αυξήσεις 

των επιτοκίων από τους ληστές των τρα-

πεζών το κόστος των δανείων έχει εκτο-

ξευθεί. 

Οι χρεοκοπίες τραπεζών σπέρνουν πανι-

κό στα χρηματιστήρια και αρχίζουν να 

θυμίζουν τις μέρες του 2008, όταν η χρεο-

κοπία της Lehman Brothers πυροδότησε τη με-

γαλύτερη οικονομική κρίση. Οι άρχουσες τάξεις 

και οι κυβερνήσεις ψάχνουν απελπισμένα τρό-

πους να σταματήσουν το νέο ντόμινο της κρί-

σης και θέλουν να φορτώσουν τα βάρη ξα-

νά στις πλάτες μας. Όποια κυβέρνηση προκύ-

ψει μετά τις εκλογές θα βάλει μπρος αυτές τις 

επιθέσεις. Αλλά λογαριάζουν χωρίς τον 

ξενοδόχο! 

Τέλος, κ. Μητσοτάκη, και όλα αυτά να μην 

ίσχυαν, το αίμα των παιδιών δεν ξεπλένεται 

από τα χέρια σας. Ο απεργιακός πανεργατι-

κός και λαϊκός ξεσηκωμός που πυροδότη-

σε το κυβερνητικό έγκλημα στα Τέμπη 

δείχνει ότι έχουμε τη δύναμη να τους 

τσακίσουμε!  

 Ήρθε η ώρα, με τον αγώνα των εργαζο-

μένων μέσα από τα σωματεία, να διεκδι-

κήσουμε πραγματικές αυξήσεις, Συλλογι-

κές Συμβάσεις Εργασίας, κατάργηση του 

αντιδραστικού καθεστώτος καθορισμού 

του κατώτατου μισθού από την κυβέρνη-

ση, να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιή-

σεις με κρατικοποίηση όλων των τραπε-

ζών και των Οργανισμών Κοινής Ωφέ-

λειας, χωρίς αποζημίωση και με εργατι-

κό έλεγχο. Να ανοίξουμε το δρόμο για 

την ανατροπή.   

Μόνο η κλιμάκωση της πάλης για την ανα-

τροπή αυτής της κυβέρνησης και της πολιτικής 

κεφαλαίου-ΕΕ, κόντρα στην κοινοβουλευτική 

αναμονή και τη συναίνεση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-

«Ελληνική Λύση», μπορεί να κάνει πράξη το σύν-

θημα «οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη».   

Κοροϊδία η πολυδιαφημιζόμενη αύξηση  

του κατώτατου μισθού που εξαφανίζεται από την ακρίβεια! 

 

Αγώνας για συλλογικές συμβάσεις, μισθό για να ζούμε  

και τέλος των ιδιωτικοποιήσεων με κρατικοποιήσεις χωρίς αποζημίωση 


