
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ξεκινάει σήμερα στη βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και τις εργασιακές 
σχέσεις και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 8 Ιουλίου με την ψήφισή του από την κυβερνητική πλειοψηφία.

«Η Κυβέρνηση και η Τρόικα παρά την αντίθεση της κοινωνίας και 
τους αγώνες των εργαζομένων εμμένουν στις αντιασφαλιστικές 
και τις αντεργατικές επιλογές με στόχο να μην αφήσουν τίποτα 
όρθιο και να κατεδαφίσουν κάθε δικαίωμα των εργαζομένων 
και της κοινωνίας». 
Την ίδια ημέρα έχει προκηρυχτεί γενική πανεργατική 
πανελλαδική απεργία από όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
και συλλογικότητες των εργαζομένων, δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.
Η κυβέρνηση, έχοντας ως συμμάχους τους χρυσοπληρωμένους 
δημοσιογράφους των ΜΜΕ ασκεί πιέσεις για το αναπόφευκτο 
των μέτρων και την αποδοχή τους από την κοινωνία, εκβιάζει 
τους βουλευτές της με διαγραφή, και επιχειρεί να τρομοκρατήσει 
τους εργαζόμενους και να συκοφαντήσει τους αγώνες τους.
Σύμμαχός του η ΓΣΕΕ η οποία συσκέπτεται με τον πρωθυπουργό 
για να επιβληθεί το μνημόνιο μέσω συλλογικής σύμβασης και 

που προβλέπει πάγωμα των μισθών και κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων.
Συμμεριζόμαστε τις όποιες ενστάσεις, προβληματισμούς ή σκέψεις για την αναποτελεσματικότητα των 
μονοήμερων απεργιών αλλά και γενικότερα της τακτικής που ακολουθείται από την πλειοψηφία των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Όμως...
Ως εργαζόμενοι δεν έχουμε άλλο δρόμο για να δείξουμε τις διαθέσεις μας, δεν έχουμε άλλο 
δρόμο για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο μνημόνιο και στα μέτρα του.
Μόνος δρόμος είναι η απεργία και η συμμετοχή μας στα συλλαλητήρια και διαδηλώσεις.
Ας μετατρέψουμε την αποδοκιμασία μας γι’ αυτά τα βάρβαρα κοινωνικά μέτρα σε αγωνιστική 
έκφραση και ελπίδα, με πείσμα, δύναμη και πίστη για την αναγκαιότητα των αγώνων μας.
Ας μετατρέψουμε την απεργία σε δημοψήφισμα για τα μέτρα και ας εκφράσουμε την αντίθεσή μας με τη 
μαζική μας συμμετοχή στις διαδηλώσεις έξω από τη βουλή, την ώρα που θα γίνεται η ψηφοφορία.
Ας συμβάλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις στην πίεση που ασκείται, σε όση συνείδηση έχει (αν έχει) απομείνει 
στους κυβερνητικούς βουλευτές!

Σωματείο Εργαζομένων
Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

http://sekape.blogspot.com/

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Όλοι και όλες στην πανελλαδική απεργία
Όλοι στην προσυγκέντρωση των σωματείων

11 π.μ. στα Προπύλαια
Όλοι στην πορεία και περικύκλωση της βουλής


