
 1 

 

 

 

Μήνυµα αλληλεγγύης  προς του έλληνες εργαζοµένους 

Στο Παρίσι όπως στην Αθήνα λέµε όχι στη λιτότητα ! 

 

 

 

Τα Συνδικάτα της CGT-Paris  ανησυχούµε για την  ακραία κοινωνική  βιαιότητα των µέτρων λιτότητας που πλήττουν τον 

ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα, εκτιµούµε και ενθαρρύνουµε την αντίσταση των εργαζοµένων και του ελληνικού λαού που 

εκφράσθηκε εκ νέου  στιs 10 και 11 Φεβρουαρίου µε τις πολύ δυνατές διαµαρτυρίες.   

Ανησυχούµε επίσης  από την  θέση σε επιτήρηση της χώρας και του λαού. Η Ελλάδα, το λίκνο της ∆ηµοκρατίας, βιώνει µια 

πραγµατική πανωλεθρία από κάποια µορφή πολιτικής εκπροσώπησης που αρνείται να υπερασπισθεί τα συµφέροντα  των 

ανθρώπων από τους οποίους εξελέγη! Στη Γαλλία επίσης αναρωτιόµαστε και ανατρέχουµε στην ιστορία µας για να αντλήσουµε 

δύναµη για το παρόν. Η  Κοµµούνα του Παρισιού  το  1871  και το Πρόγραµµα  του Εθνικού Συµβουλίου  της Αντίστασης του 

1944 ήταν το προϊόν των λαϊκών  προσδοκιών. Σηµάδεψαν την ιστορία  του εργατικού κινήµατος, και  µας εµπνέουν ακόµα και 

σήµερα  στην αναζήτηση  µιας πραγµατικής δηµοκρατίας  από τον λαό για τον λαό.  

Παντού µέσα στη ζώνη του ΕΥΡΩ,  οι πιστωτές (οι ιδιωτικές τράπεζες που επωφελούνται από τα χαµηλά επιτόκια από την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) βασίζονται στα δηµόσια χρέη για να αποκοµίσουν κέρδη.  Αυτά τα χρέη δεν είναι το αποτέλεσµα 

των υπερβολικών δηµοσίων δαπανών, αλλά είναι αποτέλεσµα της έλλειψης φορολογικών εσόδων, όπου οι πλουσιότεροι 

γλυτώνουν.  Επιπλέον, τα βάρη των τόκων του δηµόσιου χρέους επιβαρύνουν περαιτέρω τους κρατικούς προϋπολογισµούς.  

Όλα αυτά είναι η  κρίση, η λύση είµαστε εµείς! Ως εκ τούτου πρέπει σε όλη την Ευρώπη να καταπολεµήσουµε την ιδέα  της 

ενοχοποίησης των µισθωτών,  των υπαλλήλων, των συνταξιούχων, των ανέργων και να εντείνουµε τους αγώνες διεκδίκησης. 

Εξ άλλου  οι περισσότερες πραγµατικές περιουσίες έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, µια µειοψηφία εύπορων διεύρυνε 

το χάσµα στην ανισότητα  του εισοδήµατος  και του πλούτου  σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού.  

Η µείωση του ελάχιστου µισθού σε € 520 στην Ελλάδα, είναι σκανδαλώδης.  Στη Γαλλία, επίσης, λέµε: όχι στη γενιά των € 

500!  Παντού, επίσης, δρούµε ενάντια στην άρση των συλλογικών εγγυήσεων και  ενάντια στην απορρύθµιση του χρόνου 

εργασίας. Η µαζική ανεργία, οι χαµηλοί µισθοί, η εργασιακή ανασφάλεια, που οδηγούν εκεί όπου παραβιάζονται τα πλέον 

στοιχειώδη δικαιώµατα (στέγαση, υγεία, εκπαίδευση...) 

Όλα τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο των σχεδίων λιτότητας δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να  επιδεινώσουν την 

κατάσταση. Επικρατεί η επιλογή της οικονοµικής ύφεσης, ενώ η όλη ιδέα της οικονοµικής ανάκαµψης έχει αφαιρεθεί. Η CGT 

είναι υπέρ της πλήρους απασχόλησης, της αύξησης των  µισθών, των συλλογικών εγγυήσεων, της κοινωνικής προστασίας, των 

δηµοσίων υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα συνδικάτα δρουν σ’ αυτή την κατεύθυνση. Η  

Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, παίζει έναν  σηµαντικό ρόλο στον συντονισµό και την διεύρυνση αυτών των 

προσπαθειών.  

 Η CGT έχει προσχωρήσει στην ηµέρα Ευρωπαϊκής κινητοποίησης που οργανώνει η ΣΕΣ στις 29 Φεβρουαρίου, καλώντας τους 

εργαζόµενους να αποφασίσουν να απεργήσουν και να συµµετέχουν στις πολυάριθµες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα σε 

ολόκληρη την γαλλική επικράτεια. Στο Παρίσι επίσης θα διαδηλώσουµε την παραµονή της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. την 1η 

Μαρτίου, κατά την οποία  προτίθενται να εντάξουν στα Συντάγµατα των Κρατών Μελών την µείωση των δηµοσίων δαπανών.   

 

Εργαζόµενοι όλων των χωρών ας ενωθούµε!   

 

 

Παρίσι, 15 Φεβρουαρίου 2012 

 


