
 

  
 
 
 
 
 

 

Ο ΑΓΩΝΑ ΤΝΕΧΙΗΕΣΑΙ 

ΝΕΑ ΓΕΝΙΚΘ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΙ 18 ΣΟΤ ΟΚΣΩΒΡΘ  2012 
-ΝΑ ΜΘΝ ΨΘΦΙΣΟΤΝ ΣΑ ΜΕΣΡΑ- 

 
Συναδζλφισσες, συνάδελφοι 

Εάν αυτοί δεν κζλουν ι δεν μποροφν να το καταλάβουν, 
οι εργαηόμενοι και θ κοινωνία μποροφν να το επιβάλλουν. 

Ζωσ εδϊ, δεν πάει άλλο! 
Όλοι μαηί  να προςτατεφςουμε τα δικαιϊματα και τισ κατακτιςεισ μασ. 

 
Συναδζλφισσες, συνάδελφοι 
Εδώ και δυόμιςθ χρόνια κόβονται μονομερώσ μιςκοί, ςυντάξεισ και κοινωνικζσ παροχζσ, 

ενώ απαιτοφνται ςυνεχώσ νζεσ κυςίεσ και νζεσ περικοπζσ. 
Κυβζρνθςθ και Τροϊκανοί, επιμζνουν ςτθν ίδια αδιζξοδθ, αναποτελεςματικι, 

αντεργατικι και αντικοινωνικι πολιτικι, λεσ και οι εργαηόμενοι και οι ςυνταξιοφχοι είναι οι 
ζνοχοι και οι υπεφκυνοι τθσ κρίςθσ. 
 

 Σχεδιάηουν νζεσ βάρβαρεσ περικοπζσ αλλά και απολφςεισ ςτο δθμόςιο τομζα. 

 Τα δθμόςια και κοινωνικά αγακά τθσ παιδείασ, τθσ υγείασ, τθσ πρόνοιασ, τθσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ καταρρζουν. 

 Η φφεςθ και θ ανεργία αυξάνονται, οι μιςκοί, οι ςυντάξεισ και οι κοινωνικζσ παροχζσ 
μειώνονται, τα αςφαλιςτικά ταμεία διαλφονται και αυτοί επιμζνουν ςτισ ίδιεσ πολιτικζσ. 
Οι νζεσ απαιτιςεισ των δανειςτϊν, κα αποτελειϊςουν ότι ζχει απομείνει από 
εργαςιακά, οικονομικά, ςυνταξιοδοτικά και κοινωνικά δικαιϊματα ςτθ χϊρα μασ, 
χωρίσ καμιά προοπτικι και ελπίδα. 

 Πρόκειται για τθν πιο ςκλθρι, άδικθ και ταξικι πολιτικι που εφαρμόςτθκε ποτζ ςε 
χώρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ, τθν πιο βάρβαρθ, αντεργατικι και βίαιθ ανατροπι ςτθ 
ηωι των εργαηομζνων, οι οποίοι οδθγοφνται ςτθ χρεοκοπία. 

 Η Κυβζρνθςθ, οι Τροϊκανοί και οι Ευρωπαίοι θγζτεσ πρζπει να καταλάβουν ότι πίςω από 
τισ αρικμοφσ και τουσ δείκτεσ υπάρχουν άνκρωποι με δικαιϊματα και απαιτιςεισ που 
τςακίηονται κακθμερινά. 
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Συναδζλφισσες, συνάδελφοι 
Η Διδαςκαλικι Ομοςπονδία Ελλάδασ, μαηί με όλουσ τισ εργαηόμενουσ, ζδωςε και δίνει 

μάχεσ για να αποκροφςει και να ακυρώςει αυτζσ τισ νεοφιλελεφκερεσ πολιτικζσ! 
Τα ςυνδικάτα ζδωςαν και δίνουν ςκλθρζσ μάχεσ και μεγάλουσ αγώνεσ για να ςωκεί θ 

χώρα, μα πάνω και πρώτα από όλα, να ςωκοφν οι άνκρωποι. 
Απαιτείται λοιπόν ςε αυτι τθ δφςκολθ μάχθ θ μζγιςτθ δυνατι ΕΝΟΣΘΣΑ ςτον αγϊνα 

και ςτθν πάλθ. Δεν υπάρχει πλζον θ πολυτζλεια ξεχωριςτϊν δράςεων και διαςπαςτικϊν 
ςυμπεριφορϊν. 

Δεν πρζπει να περάςουν τα νζα μζτρα. 
Όλοι μαηί μποροφμε να ανατρζψουμε  

τθ νεοφιλελεφκερθ πολιτικι κυβζρνθςθσ και τροϊκανϊν. 
Όλοι μαηί μποροφμε να νικιςουμε. 

 

Όλοι με τα ςυνδικάτα ςτθ Γενικι Απεργία τθσ 18θσ του Οκτϊβρθ 
ΟΛΟΙ ΣΑ ΤΛΛΑΛΘΣΘΡΙΑ, Ε ΚΑΘΕ ΠΟΛΘ ΣΘ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

 
Με αγωνιςτικοφσ χαιρετιςμοφσ 

 
 


