
Οι μέρες που ζούμε ως εργαζόμενοι είναι πρωτόγνωρες, η συντονισμένη επίθεση στα 
εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά μας δικαιώματα συνεχίζεται αμείωτη.
Μετά τα μέτρα για τους εργαζόμενους του στενού ή ευρύτερου δημοσίου (μειώσεις αποδοχών, 

«κατάργηση» συλλογικών συμβάσεων κλπ) σειρά έχει η δημόσια κοινωνική ασφάλιση (όρια ηλικίας, 

αποδοχές, αύξηση ασφαλίστρων) οι εργασιακές σχέσεις (απολύσεις, αποζημιώσεις, ουσιαστική κα-

τάργηση ΟΜΕΔ) τα παιδιά μας (μειωμένες αποδοχές, παιδική εργασία- συμβάσεις μαθητείας).

Δεν μπορεί βέβαια να μην σημειωθεί ο ρόλος των χρυσοπληρωμένων μεγαλοδημοσιογράφων στο 

σύνολο των ΜΜΕ στην επιβολή των μέτρων αυτών στην κοινωνία και η παραβίαση των συνταγμα-

τικών επιταγών, παρακάμπτοντας έως και τη βουλή, με την δυνατότητα της εφαρμογής του μνη-

μονίου μέσω Προεδρικών διαταγμάτων. Χρησιμοποιείται επίσης, η καταστολή με τη χρήση χιλιάδων 

χημικών που οδηγούν και σε σοβαρούς τραυματισμούς διαδηλωτών καθώς και οι προληπτικές συλ-

λήψεις συνδικαλιστών, με την κράτησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκεντρώσεων.

Απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις ως εργαζόμενοι οφείλουμε να δώσουμε τις δικές μας απαντήσεις 

και να υψώσουμε το ανάστημά μας. Οφείλουμε να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μην 

περάσουν αυτά τα μέτρα. 

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να συμμετάσχουμε μαζικά στην πανελλαδική 
γενική απεργία των συνδικάτων, Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010.
Η απεργία προκηρύχθηκε από την ΓΣΕΕ κάτω από την πίεση των εργαζομένων, παρότι η τακτική της 

δείχνει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης και υπονόμευσης των κινητοποιήσεων και όχι ουσιαστικής 

αντιπαράθεσης με τα μέτρα. Οι εργαζόμενοι απαιτούν κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων, 

όπως φάνηκε και από τα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής στις απεργίες και συγκεντρώσεις (5 και 20 

Μάη) αλλά και από τις πολλές καθημερινές περιφερειακές αγωνιστικές δράσεις, οι οποίες φέρνουν 

σημαντικά αποτελέσματα. 

Συνάδελφοι,

Με τη μαζική μας συμμετοχή στην γενική απεργία της 29/6, θα διατρανώσουμε την αντίθεσή μας 

στην κατεδάφιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων μας και θα στείλουμε τα δικά μηνύ-

ματα σε πολλαπλούς αποδέκτες. 

Η δική μας η προσωπική στάση δεν πρέπει να ετεροκαθορίζεται, ας υψώσουμε της φωνή μας και να 

αναδείξουμε τη δύναμή μας, το έχουμε υποχρέωση σε μας και στα παιδιά μας.
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