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Αθήνα, 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 
Αντιστεκόμαστε στην ολοκλήρωση της κοινωνικής καταστροφής 

Συνεχίζουμε τους αγώνες μας 
Απεργούμε, Διαδηλώνουμε, Διεκδικούμε 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Στις 9 Απρίλη συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ. 
Η δικομματική κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, υπακούοντας συνεχώς στις εντολές των 

δανειστών και της νεοφιλελεύθερης Τρόικας, συνεχίζει ακάθεκτη το καταστροφικό της έργο 
ενάντια στους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους. Αφήνει πίσω της συνεχώς 
κοινωνικά συντρίμμια. 

Ετοιμάζουν βήμα-βήμα την κατάργηση των τριετιών, που θα καθηλώσει ακόμη 
περισσότερο τους μισθούς στα κατώτατα μισθολογικά όρια, απελευθερώνουν τις ομαδικές 
απολύσεις, πυροδοτούν ακόμη περισσότερο την αύξηση της ανεργίας και ανοίγουν τις πόρτες 
για αντικατάσταση των εργαζομένων με εργαζόμενους χαμηλού κόστους.  

Ψήφισαν και κατάργησαν και τις τελευταίες μας εργασιακές κατακτήσεις, τα 
τελευταία μας ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα! 
 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ! 
 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για αξιοπρεπείς μισθούς, πλήρη απασχόληση, εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλους: κανένας εργαζόμενος με ατομική 
σύμβαση και επισφαλή εργασιακή σχέση. 

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  
 Οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι τεράστια. Για αυτό η ενότητα όλων των 
εργαζομένων, η συστράτευση και ο κοινός αγώνας είναι προαπαιτούμενα ώστε να 
ισχυροποιηθεί η δύναμή μας στη διεκδίκηση των κοινών μας αιτημάτων. 

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον ξεσηκωμό και την ανατροπή αυτών των πολιτικών. 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 
ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΣΥΛΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛ. 
ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ – 11.00 π.μ. 

Για τη Διοίκηση 
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