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Δευτέρα , 7/11/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην 24ώρη ΑΠΕΡΓΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 9:00 π.μ έως 17:00
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ
στη Συγκέντρωση στην Πλ. Κλαυθμώνος
Το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ συμμετέχει, μαζί με όλα τα Συνδικάτα, στην
24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ, στις 9 Νοέμβρη 2022, διαδηλώνοντας ενάντια
στην κυβερνητική πολιτική της ακρίβειας, των φόρων, της λεηλασίας του
εισοδήματος των εργαζόμενων προς όφελος των «ημέτερων» και των καρτέλ της
ενέργειας και των τροφίμων.
Οι συνέπειες από τα αλλεπάλληλα «κύματα» ακρίβειας στην ενέργεια, σε βασικά
καταναλωτικά είδη, τον πληθωρισμό έχουν ήδη φανεί! Η Ελλάδα είναι μια από τις
ακριβότερες χώρες της Ευρώπης και το 29% του πληθυσμού βρίσκεται, ήδη, στα όρια
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αυξάνει
έμμεσους και άμεσους φόρους κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ!
Για να «στρώσει το έδαφος» αυτής της ανάλγητης, ληστρικής πολιτικής η
κυβέρνηση φρόντισε και έκανε μια σειρά νόμους, που στόχευαν να περιοριστούν ή
και να καταργηθούν συνδικαλιστικά δικαιώματα, να καταργηθεί, ουσιαστικά, το
δικαίωμα στην απεργία, να καταστούν ανενεργές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και
κανονισμοί εργασίας, να προχωρήσει το ξεπούλημα και ΔΕΚΟ, μεταξύ των οποίων και
η ΣΤΑ.ΣΥ.
Ως εδώ όμως! Δεν αντέχουμε άλλο!
Συμμετέχουμε, στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 9 Νοέμβρη επειδή:
 Δεν δεχόμαστε το «βαρύ χειμώνα» που μας προετοιμάζουν, γιατί
απορρίπτουμε τη θρασύτητα λογική, που λένε, πως «όποιος δεν προσαρμοστεί
θα πεθαίνει».
 Δεν σκύβουμε το κεφάλι στην ακρίβεια σε ενέργεια, είδη λαϊκής κατανάλωσης.
Συμμετέχουμε, στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της 9 Νοέμβρη και διεκδικούμε
ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με βάση τον πληθωρισμό, πραγματικά μέτρα για
τη συγκράτηση των τιμών στην ενέργεια, στα καύσιμα και στα βασικά είδη
διατροφής, διατήρηση του Δημόσιου Χαρακτήρα των Αστικών Συγκοινωνιών,
επαναφορά της ΔΕΗ στο Δημόσιο.
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