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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Η ΟΠΑΜ συμμετέχει στην 24ωρη Γενική Απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για τις 06/11/13. 
Νέα μέρα, νέοι φόροι, νέα επίθεση για άλλη μια φορά. Σήμερα πια όλοι καταλαβαίνουν πως 

κάθε μέρα παραμονής της κυβέρνησης των μνημονίων διευρύνει τη λιτότητα, τη φτώχεια και την 
ανεργία.  

Οι κλαδικές συμβάσεις έχουν εξαφανιστεί, οι μισθοί μειώνονται καθημερινά, οι εργαζόμενοι 
μένουν χωρίς δικαιώματα, τρομοκρατημένοι από την απειλή της ανεργίας. 

Δύο εκατομμύρια οι άνεργοι. Τρία εκατομμύρια χωρίς περίθαλψη. Μισό εκατομμύριο 
οικογένειες χωρίς ένα ευρώ εισόδημα. Τα «έκτακτα» χαράτσια γίνονται μόνιμος και άδικος βαρύς 
φόρος, για την πλειοψηφία των νοικοκυριών η θέρμανση αποτελεί παρελθόν.  

Η ανθρωπιστική κρίση εκφράζεται πια με τραγικό τρόπο. Οι πεινασμένοι, οι άστεγοι, οι 
εξαθλιωμένοι, οι αυτοκτονίες είναι πλέον γύρω μας, κοντά μας στο περιβάλλον μας. 

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου πρέπει να ακουστεί δυνατά η απάντησή μας. 
 

Λέμε όχι: 

 Στο ξεχαρβάλωμα της δημοκρατίας 

 Στην κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία, τον αυταρχισμό και την καταστολή 

 Στο φασισμό και την εγκληματική δράση της ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής 

 Στο φόβο και το διχασμό 
 

Για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους που ρημάζει τις ζωές μας και διαλύει 
τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Για την παραγωγική, κοινωνική και οικολογική ανασυγκρότηση 
προς όφελος του λαού, με δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο στο  τραπεζικό σύστημα και τις 
επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας. Για να παρθούν μέτρα ενάντια στη φτώχεια, για τη στήριξη 
των ανέργων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να δοθεί τέλος στα χαράτσια και την 
φοροεπιδρομή. 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ  
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ  

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΣΤΙΣ 11:00 
 

Για τη Διοίκηση 
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