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Συναδέλφισσες - φοι, 
Βιώνουµε πλέον έναν Γολγοθά από την πολιτική της Κυβέρνησης και 

της Τρόϊκας. (Ε.Ε – Ε.Κ.Τ – ∆.Ν.Τ) 
Ζούµε πλέον τραγικές συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από την άγρια 

επιδροµή στους µισθούς και τις συντάξεις µας, την ουσιαστικά 
κατάργηση των συνταγµατικά κατοχυρωµένων Σ.Σ.Ε, την 
αντικατάσταση του 13ου και 14ου µισθού µε εξευτελιστικά «επιδόµατα», 
την πλήρη ανατροπή του εργασιακού θεσµικού πλαισίου, την σύνταξη 
µετά από 40 χρόνια εργασίας.  

Ούτε τα ώριµα ασφαλιστικά δικαιώµατα δεν γλίτωσαν από τη 
µεταρρυθµιστική λαίλαπα της κυβέρνησης, παρά τις ποµπώδεις 
διαβεβαιώσεις της ότι τα εν λόγω δικαιώµατα δεν θα θιγόντουσαν. 

Ο ιδιωτικός τοµέας, παρά τις υποσχέσεις ότι θα έµενε αλώβητος, 
οδηγείται στην εντατική. Οι εργασιακές σχέσεις θυµίζουν πλέον ζούγκλα, 
διπλασιάζεται, αν όχι απελευθερώνεται, το όριο απολύσεων, 
κατακρεουργείται η αποζηµίωση απόλυσης, οδηγούµαστε σε νέα γενιά 
εργαζοµένων των 520 Ε, τα ΒΑΕ κινούνται σε ένα θολό τοπίο. 

Συµπέρασµα, αυτοί που ευθύνονται για την κρίση, αυτοί που 
διαχρονικά µε τις πολιτικές τους  οδήγησαν την χώρα στην απαξίωση και 
τον εξευτελισµό, οι έχοντες, οι κατέχοντες θα βγουν και πάλι λάδι και 
κερδισµένοι.  

Και ποιος θα πληρώσει για όλα αυτά, ποιος ευθύνεται; Όπως πάντα οι 
εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. 

Συναδέλφισσες – φοι,  
Έχουµε ιστορική υποχρέωση να αντιδράσουµε, να 

κινητοποιηθούµε, αλλιώς θα γίνουµε θυσία στο βωµό των ορέξεων 
των αγορών. 

Όλοι οι εργαζόµενοι στην Αττική πρέπει να δώσουµε ένα δυναµικό 
παρόν στη συγκέντρωση που πραγµατοποιεί η ΓΣΕΕ µε την Α∆Ε∆Υ 
σήµερα στις 18.00 στην Πλατεία Κλαυθµώνος.  

Η Οµοσπονδία µας έχει ορίσει ως τόπο συνάντησης των µελών της το 
πεζόδροµο της οδού Κοραή απέναντι από την Πλατεία Κλαυθµώνος. 



Καλούµε την Γ.Σ.Ε.Ε να ξεπεράσει τις όποιες αγκυλώσεις και να 
αντιληφθεί ότι πρέπει να αντιδράσουµε πιο δυναµικά και πιο 
οργανωµένα.  

Θεωρούµε και προτείνουµε, ότι πρέπει άµεσα να απαντήσουµε στην 
κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης, των εργασιακών σχέσεων και της 
χρεοκοπίας των νοικοκυριών µε 48ωρη απεργία.                       
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