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ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

ΣΤΗΝ

24ώρη ΑΠΕΡΓΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 9:00 π.μ έως 17:00
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ
στη Συγκέντρωση στην Πλ. Κλαυθμώνος

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Την Τετάρτη 9 Νοέμβρη όλοι οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα
πραγματοποιούν 24ωρη πανελλαδική απεργία για να ακουστεί δυνατά «Φτάνει πια!

Δεν αντέχουμε άλλο»!
Αυτή η απεργία μας αφορά όλους, τους πάντες! Είναι η κρίσιμη αναμέτρηση, που
πρέπει όλοι να είμαστε παρόντες! Αυτή η αναμέτρηση είναι κρίσιμη, διότι η κυβέρνηση
παραδομένη πλήρως στα καρτέλ της ενέργειας και των τροφίμων, που αυξάνουν διαρκώς
τα κέρδη τους, ετοιμάζει ένα δύσκολο χειμώνα για όλους μας με την ακρίβεια και τον
πληθωρισμό να «ροκανίζουν» το εισόδημά μας!
Για αυτό το λόγο είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να σηκωθούμε όρθιοι, να
υψώσουμε το ανάστημά μας και να συναντηθούμε στο δρόμο! Για να διαδηλώσουμε ένα
ηχηρό «Φτάνει πια!»:
 Δεν αντέχουμε άλλο την κυβερνητική κοροϊδία των voucher, των pass και των
...καλαθιών του νοικοκυριού δίχως πάτο!
 Δεν αντέχουμε άλλο να ζούμε με επιδόματα - ελεημοσύνες και να μετράμε το…
μακαρόνι και οι «λίγοι και εκλεκτοί» να «τρώνε με χρυσά κουτάλια»!
 Δεν αντέχουμε άλλο να «κόβουμε» από τα βασικά για να τα φέρουμε βόλτα και ο
μισθός να τελειώνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα!
 Δεν αντέχουμε άλλο να πληρώνουμε ένα μισθό για νοίκι. Να ζούμε στριμωγμένοι
στα «σκοινιά» των πλειστηριασμών και των εκβιασμών για να μη χάσουμε το σπίτι
μας!
 Δεν αντέχουμε άλλο να «μετράμε» αν θα ανάψουμε το θερμοσίφωνο ή αν θα
ψήσουμε φαΐ στον φούρνο για να μειώσουμε την κατανάλωση ρεύματος και την ίδια
ώρα οι ενεργειακοί κολοσσοί να θησαυρίζουν.
Με δύο λόγια: Δεν δεχόμαστε το «βαρύ χειμώνα» που μας προετοιμάζουν, γιατί
απορρίπτουμε τη θρασύτατη λογική τους, πως «όποιος δεν προσαρμοστεί θα πεθαίνει»!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η αύξηση του πληθωρισμού στα επίπεδα του 11- 12% και η ακρίβεια στην ενέργεια και
στα τρόφιμα «ροκανίζει» κάθε μέρα το μηνιάτικο. Πρόσφατη μελέτη της ΓΣΕΕ απέδειξε ότι
από τον Απρίλιο του 2022 η απώλεια της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με ένα
μέσο εισόδημα της τάξης των 1.100 ευρώ τον μήνα, η απώλεια είναι μεταξύ 9% και 14%
ενώ είναι πολύ μεγαλύτερη για τα χαμηλότερα εισοδήματα.
Η κυβέρνηση πως βοήθησε τον εργαζόμενο σε αυτή τη κρίση; Με μηδενικές αυξήσεις
για το 80% των εργαζόμενων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, με επιδόματα- ψίχουλα,
άχρηστα καλάθια δίχως πάτο, με κοροϊδία και αναλγησία! Το 2023, όπως αποτυπώνεται
στο σχέδιο του προϋπολογισμού, που συζητήθηκε στη Βουλή θα πληρώσουμε αυξημένους
έμμεσους και άμεσους φόρους κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ!
Παράλληλα, η κυβέρνηση επεδίωξε με σειρά νόμων να καταργήσει συνδικαλιστικά
δικαιώματα, με πρώτο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία, να
καταστήσει ανενεργές συλλογικές συμβάσεις και κανονισμούς εργασίας, να σύρει
συνδικαλιστές στα δικαστήρια σε ένα κρεσέντο αυταρχισμού αλλά και να προχωρήσει το
ξεπούλημα και των υπόλοιπων ΔΕΚΟ, μεταξύ των οποίων και η ΣΤΑ.ΣΥ.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Αυτή η πολιτική δεν αλλάζει! Μόνο ανατρέπεται!
Για αυτό πρέπει όλοι να σταθούμε όρθιοι! Και θα σταθούμε!
Να πάρουμε μέρος δυναμικά στην κρίσιμη αναμέτρηση της 9ης Νοέμβρη. Να
αντισταθούμε στην πολιτική της ακρίβειας, της φτωχοποίησης των εργαζόμενων, της
πολιτικής υπέρ των «λίγων»
Να διαδηλώσουμε: «Ως εδώ! Δεν αντέχουμε άλλο!».
Δεν σκύβουμε το κεφάλι στην ακρίβεια σε ενέργεια, είδη λαϊκής κατανάλωσης.
Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και διεκδικούμε:
Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με βάση τον πληθωρισμό,
Επιβολή ανωτάτων ορίων τιμών (πλαφόν) ειδικά στο κόστος των λογαριασμών
ενέργειας.
Μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής διατροφής καθώς και στα υγρά καύσιμα
(πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο).
Μέτρα για την στήριξη της Δημόσιας Υγείας, της Παιδείας, την κοινωνική ασφάλιση
Διατήρηση του Δημόσιου Χαρακτήρα των Αστικών Συγκοινωνιών. Επαναφορά της
ΔΕΗ στο Δημόσιο.
Κατάργηση των αντεργατικών νόμων Χατζηδάκη.

Η συμμετοχή όλων είναι η δύναμή μας.
Συγκέντρωση Πλ. Κλαυθμώνος στις 11π.μ
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για τη Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
Π. Κοντογιάννης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Κολαϊτης

