
 

• Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΟΕΦΣΕΕ) 

• Ομοσπονδία Οικοδόμων & Συναφών Επαγγελμάτων  Ελλάδας 

• Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών & Υπαλλήλων Γάλακτος Τροφίμων &Ποτών 

• Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 

• Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου & Βιομηχανίας Χάρτου 

• Ομοσπονδία Εργαζομένων Κλωστοϋφαντουργίας, Ιματισμού, Δέρματος (ΟΕΚΙΔΕ) 

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες 

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική, τη Βόρεια Εύβοια, την Πελοπόννησο και σε άλλες περιοχές 

ανέδειξαν τις εγκληματικές ευθύνες της τωρινής και διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, που 

έβαζαν κι εξακολουθούν να βάζουν στη ζυγαριά του «κόστους-οφέλους» για την εργοδοσία, τα 

δικαιώματα και τις ανάγκες μας.  

Είναι το ίδιο κριτήριο που καθορίζει την κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση της πανδημίας, 

όπου το εμβόλιο από μεγάλο όπλο για την αντιμετώπισή της, μετατρέπεται  σε μέσο διαίρεσης των 

εργαζομένων, εκβιασμού και κτυπήματος των εργασιακών δικαιωμάτων.   

Η επίθεση που συνεχίστηκε το καλοκαίρι, με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, με νέες αντεργατικές 

ρυθμίσεις για τις απολύσεις, την επικουρική ασφάλιση, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, δεν αφήνει  

περιθώρια εφησυχασμού. Μπροστά στη ΔΕΘ η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να εξαγγείλει μέτρα 

φωτιά που θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τη ζωή μας.  

Στην πολιτική τους, απαντάμε με την αποφασιστική δράση των εργαζομένων, συσπειρωμένων 

στα συνδικάτα τους. 

Απευθύνουμε κάλεσμα συντονισμού και οργάνωσης της πάλης για την προστασία της υγείας του 

λαού, για την υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Να προετοιμάσουμε την 

αποφασιστική, μαζική και μαχητική αγωνιστική μας απάντηση για να υπερασπιστούμε το δικαίωμά 

μας στη συλλογική οργάνωση και πάλη, στη δουλειά με δικαιώματα. Να οργανώσουμε την πάλη 

ώστε να μείνει στα χαρτιά ο νόμος - έκτρωμα Χατζηδάκη και να ξηλωθούν όλοι οι αντεργατικοί 

νόμοι. 

Στον αγώνα για να υπάρξει οργάνωση της πάλης με στόχο να απαλλαγούμε από την πολιτική που 

τσακίζει τη ζωή μας, χωράει κάθε σωματείο, κάθε έντιμος συνδικαλιστής. Η πείρα κι από τη δράση 

του λαού μας στις πυρκαγιές απέδειξε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ! ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 

ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 

Καλούμε τα συνδικάτα και τα Εργατικά Κέντρα της Αττικής, καθώς και άλλες Ομοσπονδίες 

τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, στις 7:30 μ.μ. στην πλατεία Μητροπόλεως,  τηρώντας όλα 

τα μέτρα προστασίας της υγείας για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε την πάλη μας 

ενάντια στην κλιμάκωση της αντεργατικής και αντιλαϊκής επίθεσης. 

 

26/8/2021 


