
 

H Cgil  αλληλέγγυα µε του έλληνες εργαζοµένους 

 

 

Η Cgil  συµµερίζεται τον αγώνα των ελλήνων εργαζοµένων ενάντια στις περικοπές των θέσεων 

εργασίας, στις περικοπές των µισθών και συντάξεων, ενάντια  στο πάγωµα των µισθών και  

εκφράζει   την υποστήριξή της στην γενική κινητοποίηση της 5ης Μαΐου.   

 

Η καθυστέρηση µε την οποία η  Ευρώπη  ετοιµάζεται να παράσχει βοήθεια στην ελληνική 

κυβέρνηση, που κληρονόµησε από την κεντροδεξιά µια κατάσταση καταστροφική σ’ ότι αφορά τα 

δηµόσια οικονοµικά, προκαλεί ανησυχία και αβεβαιότητες  σε όλη την ήπειρο.  Η βοήθεια που 

εξαγγέλθηκε από την Ευρώπη για την Ελλάδα είναι εκτός των άλλων εξαιρετικά µικρότερη σε 

σχέση µε τον πακτωλό της βοήθειας που παρασχέθηκε  στις τράπεζες και στο  χρηµατοοικονοµικό 

σύστηµα τις ηµέρες της κρίσης.   

 

Υπάρχει µεγάλη ανησυχία για τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα µετά τα µέτρα που πήρε η ελληνική 

κυβέρνηση  (µέτρα που ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τους υπουργούς της 

Ευρωζώνης  και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα), µέτρα λιτότητας όλο και πιο σκληρά για τους 

εργαζοµένους και τις κοινωνικά  αδύναµες οµάδες που υπονοµεύουν τον κοινωνικό ιστό.  

 

Μια λιτότητα  που προβλέπει µείωση των µισθών και των συντάξεων, αυξήσεις φόρων, απολύσεις, 

ιδιωτικοποιήσεις µεγάλης κλίµακας δηµόσιων επιχειρήσεων και την µείωση της κοινωνικής 

προστασίας. Όλα αυτά δεν λύνουν το πρόβληµα  και  επιδεινώνουν την κρίση, τροφοδοτούν την 

ανεργία, θέτουν δε κίνδυνο την  ευηµερία και πνίγουν  την εσωτερική ζήτηση  και την οικονοµική 

δραστηριότητα.  

 

Η Cgil, αφοσιωµένη στην προστασία των ιταλών εργαζοµένων από την κρίση και την προαγωγή 

µιας οικονοµικής ανάκαµψης βιώσιµης  κοινωνικά και οικολογικά, στηρίζει τα ελληνικά συνδικάτα 

και τον αγώνα τους ενάντια στις άδικες πολιτικές µικρής διάρκειας και συµµερίζεται το αίτηµα για 

ισορροπηµένα προγράµµατα κοινωνικά αποδεκτά,  που πρέπει να τύχουν διαπραγµάτευσης µε τα 

συνδικάτα.  

 

Όπως επανέλαβε αυτές τις µέρες  η Συνοµοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, «δεν είναι 

αποδεκτό τα βάρη να κατανέµονται µε τρόπο άδικο και σε βάρος των ελλήνων εργαζοµένων, οι 

οποίοι ήδη βιώνουν το σταδιακό ροκάνισµα των δικαιωµάτων τους, των συντάξεών τους και των 

µισθών τους. ∆εν µπορούµε  να επιτρέψουµε στην κερδοσκοπία των  χρηµαταγορών να ορίσει την 



οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη  στην Ευρώπη και να επιβάλλει το πρόγραµµα της επί της 

κοινωνίας παρά την χρεοκοπία του 2008 και την τραγική ύφεση  που προκάλεσε»..  

Η ελληνική κρίση  αποδεικνύει ακόµα την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέµβασης που θα ρυθµίσει  τις 

χρηµαταγορές και θα αποτρέψει τις κερδοσκοπικές διαδικασίες που πλήττουν πλέον και άλλες 

χώρες, µε την εγκαθίδρυση νέων κανόνων, ακόµα και διαµέσου της φορολόγησης των 

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών.   
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