
 

Η συνέχιση της επίθεσης  των μνημονιακών κυβερνήσεων αποδεικνύουν πια σε όλους τους εργαζόμενους με τον 

πιο ωμό τρόπο ,πως στόχος τους δεν είναι η δήθεν σωτηρία  της χώρας αλλά η εξαθλίωση  των εργαζομένων , η 

κατάργηση κάθε  δικαιώματος , η πλήρη απαξίωση όχι μόνο της δουλειάς μας αλλά και της ίδιας μας της ζωής. 

Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός και στον χώρο μας , πιστός στην ξεπουλημένη ΓΣΕΕ , θέλει και 

αυτή την απεργία στις 27 Νοέμβρη , να την περάσει σαν μια ξέπνοη αντίδραση , μια «ντουφεκιά στον αέρα» με 

στόχο να απογοητευθούν κι άλλο οι εργαζόμενοι και να αποδεχθούν πιο εύκολα τα νέα βάρβαρα  μέτρα που 

σχεδιάζουν να ψηφιστούν τον Δεκέμβρη. 

Για μας τους εργαζόμενους η απεργία πρέπει να γίνει το ξεκίνημα για την ανατροπή τους. Να βροντοφωνάξουμε 

στις εργοδοτικές-κυβερνητικές παρατάξεις ΠΑΣΚΕ –ΔΑΚΕ και λοιπών δεκανικιών πως είμαστε ΕΔΩ και απέναντι 

τους. 

 Πως δεν μας λύγισαν τα ξεπουλήματα τους. Δεν μας τσάκισαν οι εκβιασμοί και η άνιση μεταχείριση των 

γραφείων Κίνησης αλλά μας ΕΞΟΡΓΙΣΑΝ. 

 Πως δεν «τσιμπήσαμε» στον κοινωνικό κανιβαλισμό που τόσο έντεχνα καλλιεργούν αλλά γίναμε πιο 

αλληλέγγυοι . 

Να τους δώσουμε το μήνυμα πως πέρασε η περίοδος του σοκ και της απογοήτευσης και πως από δω και μπρος θα 

μας βρίσκουν κάθε μέρα μπροστά τους. 

 Να πάρουν το μήνυμα πως   η απεργία στις  27 Νοέμβρη θα  έχει συνέχεια και κλιμάκωση μέχρι να τους 

ανατρέψουμε. 

 Για να μην περάσει, η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, οι ομαδικές απολύσεις και τα νέα μισθολόγια πείνας 

που ετοιμάζουν.  

Για να μην περάσουν οι αυταρχικές ρυθμίσεις του αντισυνδικαλιστικού νόμου για την κατάργηση του 

δικαιώματος των σωματείων να κηρύσσουν απεργία.  

Για να καταλάβουν καλά πως δεν θα τους αφήσουμε να «ξαναδιαπραγματευτούν» για μας και να είμαστε ο 

μοναδικός κλάδος που έχει αποδεχθεί ΟΛΟΥΣ τους μνημονιακούς νόμους μέσα  στην συλλογική σύμβαση. 

Για να  στείλουμε το μήνυμα και στα Γραφεία Κίνησης πως η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μας είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν 

μπαίνει σε αλισβερίσι , ούτε γίνετε «πεντάρι». Και πως ο εργαζόμενος θυμάται και θα επιζητήσει δικαιοσύνη , 

ισονομία και εκδίκηση. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία στις 27 του Νοέμβρη και στην 

απεργιακή συγκέντρωση στις 10:30 στο Μουσείο. 

Για να ξανακάνουμε το εργατικό κίνημα επικίνδυνο και ανατρεπτικό για τον 

ταξικό μας αντίπαλο.  

 

                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ 


