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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η εξαγγελία της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ είναι 

πρόκληση. Για μια ακόμα φορά με επικοινωνιακά τρυκ η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεγελάσει 

την εργατική τάξη.  

Το παραμύθι τους δεν έχει όρια. Δεν φτάνει που εφαρμόζουν το νόμο Βρούτση που οι ίδιοι 

κατάγγελλαν και που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για το κατώτατο μισθό, 

πανηγυρίζουν και από πάνω.  Οι πάντες γνωρίζουν ότι ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με 

βάση τις ανάγκες της οικονομίας, δηλαδή με βάση την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Με 

το νόμο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μελλοντικές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε μειώσεις 

και πάλι αν κρίνουν ότι η οικονομία δεν πάει καλά για αυτές. Για αυτό και απέρριψαν τη 

πρόταση νόμου που κατέθεσαν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και συνδικάτα για επαναφορά 

του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. 

Δικιά τους πολιτική είναι ότι με βάση τα στοιχεία του 2018 χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν 

με μερική απασχόληση με αποτέλεσμα να μην παίρνουν ούτε καν το κατώτατο μισθό,  την 

ίδια στιγμή που δίνονται μια σειρά  από δωράκια στους μεγαλοεπιχειρηματίες μέσα από 

επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές.    

Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε να αφήσει αλώβητο όλο το 

προηγούμενο αντεργατικό οπλοστάσιο που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. 

Φρόντισε μάλιστα να το εξοπλίσει  και με νέο μνημόνιο βάζοντας ακόμα πιο βαθιά το μαχαίρι 

στο λαιμό των εργαζομένων. 

Ο εμπαιγμός όμως του ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματάει εδώ. Με τις προεκλογικές εξαγγελλίες του για 

επιστροφή στην κανονικότητα συνειδητά κρύβει ότι από το 2020 θα έχουμε μείωση του 

αφορολόγητου και σε συνάρτηση με τη ληστρική φορολογία που υπάρχει σήμερα ακόμα και 

τα ψίχουλα που μοιράζει θα τα πάρει πίσω τσακίζοντας στη τις ζωές μας. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να γυρίσουν τη πλάτη στη κοροϊδία της κυβέρνησης, να 

μην παραπλανηθούν για ακόμα μια φορά, να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο τον αγώνα 

ώστε να καταργηθεί όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που ψήφισαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ, 

του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ να αγωνισθούν για να βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες.  
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