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ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Συνάδελφοι-συναδέφισες 
  

Καθηµερινά βιώνουµε τα οδυνηρά αποτελέσµατα της απάνθρωπης 

πολιτικής, που εφαρµόζεται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβέρνηση. 

Φτώχια στα όρια της εξαθλίωσης για δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους 

µας, ανεργία, σκληρές συνθήκες εργασίας όσων έχουν δουλειά, τετράωρα που 

γίνονται δεκάωρα, διάλυση της παιδείας και της υγειονοµικής περίθαλψης, 

ακρίβεια, αυξανόµενοι φόροι, «απαγόρευση» της µητρότητας, εγκληµατικότητα, 

κάνουν τη ζωή µας όλο και πιο βασανιστική. 

 

Συνάδελφοι-συναδέφισες   
  Κυβέρνηση και κουαρτέτο σχεδιάζουν νέα πιο καταστροφικά µέτρα, 
µειώσεις µισθών συντάξεων, απελευθέρωση απολύσεων κλπ . 

 Στην αντιλαϊκή αυτή πολιτική, στη βάρβαρη λαίλαπα που καταστρέφει 

την εργατική τάξη η απάντηση είναι µία: Καθηµερινή οργανωµένη αντίσταση 
συνεχής αγώνας των εργαζοµένων. 

Τίποτα δεν θα µας χαρίσουν, όπως και τίποτα ποτέ δεν χαρίστηκε.  

Συνάδελφοι-συναδέφισες  

Εάν οι εργαζόµενοι, η εργατική τάξη αδιαφορούµε για τα 

πραγµατικά µας συµφέροντα, ποιος περιµένετε να νοιαστεί; Οι 

οικονοµικοί ολιγάρχες- µεγαλοκεφαλαιούχοι; Οι πολιτικοί τους υπάλληλοι; 

Αυτοί µας θέλουν δούλους. 
Κάθε λεπτό που χάνεται είναι πολύτιµος χρόνος υπέρ της 

διαιώνισης και νοµιµοποίησης των βάρβαρων µέτρων. 
Η οργή και η αγανάκτηση για τα δραµατικά προβλήµατα που 

βιώνουµε να γίνουν θέληση, απόφαση για δράση και συµµετοχή . Όπλο 
και δύναµη ο αγώνας µας. 
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Στις 12 Νοεµβρίου απεργούµε και διεκδικούµε: 
 

Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων. 

Αυξήσεις στους µισθούς και τις συντάξεις που να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες σηµερινές συνθήκες. 

Ανατροπή της άδικης και ταξικής σε βάρος των εργαζοµένων και των 

αδύναµων στρωµάτων της κοινωνίας, φορολογίας. 

∆ικαίωµα της εργασίας για όλους. Σύγχρονη δωρεάν παιδεία για όλους. 

Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς. 

Υπεράσπιση του ∆ηµοσίου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήµατος.  

Ανατροπή όλων των αντεργατικών µνηµονιακών πολιτικών & 

εφαρµοστικών νόµων. 

 Καλούµε όλους τους συναδέλφους, να αναλογιστούν την προσωπική  

τους ευθύνη απέναντι στις νέες γενιές, να συµµετέχουν όλοι στην απεργία και 

στις συγκεντρώσεις. Να δώσουµε το µήνυµα πως η δύναµη είναι στα χέρια των 

εργαζοµένων. 

Όλοι στην απεργία της 12ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Να αποτρέψουµε την ανθρωπιστική καταστροφή. 

Να µη λείψει κανείς από τα συλλαλητήρια και τις πορείες. 
Στους δρόµους µε τους αγώνες κατακτάµε τα δικαιώµατα, τη ζωή µας 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ  ΠΕΥΓ∆∆ 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραµµατέας 
  

  Χρήστος Τάσσος Αικατερίνη   Μπατσιάκου-Θάνου 
 
                                                 

 
 
 Υ.Γ.:  Παρακαλούµε τους Προϊστάµενους ∆/νσης των Γραµµατειών να    

ενηµερώσουν τους συναδέλφους για το περιεχόµενο της ανακοίνωσης                                     


