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Α Π Ε Ρ Γ Ι Α Κ Η  Κ Ι Ν Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η  

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες 

Καθηµερινά βιώνουµε τα οδυνηρά αποτέλεσµα της απάνθρωπης πολιτικής, 

που εφαρµόζεται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβέρνηση. 

Φτώχεια 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 υγείας, ακρίβεια, αυξανόµενοι φόροι, 

«απαγόρευση» της µητρότητας, εγκληµατικότητα, κάνουν τη ζωή µας όλο και πιο 

βασανιστική. 

Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας αναλύσεων Wealth – X και της Ελβετικής 

Τράπεζας UBS µε τίτλο «World Ultra Wealth Report 2014» «… Συνεχίζουν να 

αυξάνονται οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσµου, δηλαδή εκείνοι µε καθαρά 

περιουσιακά στοιχεία άνω των 30 εκατοµµυρίων ευρώ, φθάνοντας σε νέο ρεκόρ το 

2014. Ακόµη και στην Ελλάδα όπου η οικονοµία έχει συρρικνωθεί κατά το 1/3 τα 

τελευταία χρόνια, ο αριθµός των πλουσιότερων πολιτών αυξήθηκε, από 505 άτοµα το 

2013, στα 565 το 2014, ήτοι αύξηση 12%..). (Πηγή: Εφηµερίδα «Καθηµερινή» της 21-

11-2014). 

Την ίδια ώρα σύµφωνα µε στοιχεία της έκθεσης του Γραφείου 

προϋπολογισµού της Βουλής (Σεπτέµβρης 2014) «… Ο πληθυσµός της Ελλάδας που 

ζούσε υπό  το καθεστώς φτώχειας ή από την απειλή της φτώχειας λόγω υλικών 

στερήσεων και ανεργίας, ανήλθε το 2013 στα 6,3 εκατοµµύρια άτοµα…». 
 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες 

Κυβέρνηση και τρόικα σχεδιάζουν νέα πιο επώδυνα µέτρα, µειώσεις 

µισθών, συντάξεων, απελευθέρωση απολύσεων  κ.λπ.  

Στην αντιλαϊκή αυτή πολιτική, στη βάρβαρη λαίλαπα που καταστρέφει την 

εργατική τάξη, η απάντηση είναι µία: Καθηµερινή οργανωµένη αντίσταση – 

συνεχής αγώνας των εργαζόµενων. 

Τίποτα δε θα µας χαρίσουν, όπως και τίποτε ποτέ δε χαρίστηκε. ∆εν 

υπάρχουν ούτε παλαιοί, ούτε νεοφώτιστοι «σωτήρες». 



 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες 

Εάν οι εργαζόµενοι, η εργατική τάξη δεν νοιάζονται για τα 

πραγµατικά τους συµφέροντα, ποιος περιµένετε να νοιαστεί; Οι οικονοµικοί 

ολιγάρχες - µεγαλοκεφαλαιούχοι; Οι πολιτικοί τους υπάλληλοι;  

Κάθε λεπτό που χάνεται είναι 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, στον αγώνα µας. 

Στις 27 Νοεµβρίου απεργούµε και διεκδικούµε: 

Κάλυψη όλων των  κενών οργανικών θέσεων. 

Αυξήσεις στους µισθούς και τις συντάξεις που να ανταποκρίνονται στις  σύγχρονες 

σηµερινές συνθήκες. Κατάργηση των  ν. 4250/2014 & 4024/2011. 

Ανατροπή της άδικης και ταξικής σε βάρος των εργαζοµένων και των αδύναµων 

στρωµάτων της κοινωνίας φορολογίας. 

∆ικαίωµα στην εργασία για όλους. Σύγχρονη δωρεάν παιδεία για όλους. 

Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς.  

Υπεράσπιση του δηµοσίου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήµατος. 

Ανατροπή όλων των αντεργατικών µνηµονιακών πολιτικών & των 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  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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