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Αθήνα, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Αντιστεκόμαστε στις αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας
Απεργούμε, Διαδηλώνουμε, Διεκδικούμε
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στις 27 Νοεμβρίου συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις στη Γενική Απεργία της ΓΣΕΕ.
Για ακόμη μία φορά Κυβέρνηση και Τρόικα καταργούν εκτός από τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, δημοκρατικούς θεσμούς, διαδικασίες και κάθε έννοια κοινωνικής
δικαιοσύνης και ασφάλειας. Η ελληνική κοινωνία βιώνει την ανεργία, τη φτωχοποίηση και τη
λιτότητα.
Ο νέος Προϋπολογισμός που καταθέτει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή επιδεινώνει
τα ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Μπαίνει στο
στόχαστρο ο συνδικαλιστικός νόμος, με σκοπό τη χειραγώγηση και τη θεσμική αποδυνάμωση
των συνδικάτων, την κάμψη της αντίστασης και αντίδρασης των εργαζομένων και την κατάργηση
των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ!
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για να αποκατασταθεί άμεσα και συνολικά το πλαίσιο των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και να επανέλθει ολικά ο θεσμός του Ο.ΜΕ.Δ., για να σταματήσει κάθε σκέψη
για νέα μέτρα, νέες περικοπές στις συντάξεις και στους μισθούς, για διαθεσιμότητες και
απολύσεις, για να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης των ανέργων και προστασία των απλήρωτων
εργαζομένων.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Η μη συμμετοχή μας στην απεργία τους δίνει το δικαίωμα να συνεχίσουν τις μνημονικές
πολιτικές που οδηγούν στην πλήρη εξαθλίωσή μας. Δε θα σταματήσουν αν δεν αντισταθούμε.
Όλοι μαζί να βάλουμε τέλος στον εργασιακό μεσαίωνα και τον κοινωνικό μαρασμό.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 11:00 π.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
Για τη Διοίκηση

