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Στις ΔΕΚΟ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα

ΕΝΟΤΗΤΑ & ΑΓΩΝΑΣ 
για να ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΟΥΝ 

ΟΙ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ =ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
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Η ΓΣΕΕ απευθύνει προσκλητήριο ενότητας και αγώνα προς όλους τους εργαζόμενους των ΔΕΚΟ και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, καλώντας τους σε μαζική συμμετοχή στην απεργία της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, για να περιφρουρήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα βασικά και θεμελιώδη εργασιακά και 
κοινωνικά μας δικαιώματα, που στοχοποιούνται και εκτελούνται.

Κυβέρνηση και Τρόικα με τα νέα μέτρα για το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις ΔΕΚΟ μετά 
τις δραματικές περικοπές μισθών και τις αποσπάσεις - μετατάξεις, τώρα προωθούν και νομοθετούν τις 
εφεδρείες = απολύσεις = ανεργία.

Αποφάσεις και μέτρα που αν υλοποιηθούν θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο τη λίστα των ανέργων, 
θα διαλύσουν ότι έχει απομείνει από τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα δημόσια αγαθά και τις δραστηριότητες 
του κράτους χωρίς ταυτόχρονα να λύνουν κανένα πρόβλημα της οικονομίας, του χρέους και της χώρας.

Με μια δογματική εμμονή κυβέρνηση και δανειστές συνεχίζουν την στοχοποίηση και ενοχοποίηση των 
εργαζομένων σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου για να εξασφαλίσουν τα τοκογλυφικά δάνεια για 
να «εξευμενισθούν» οι αγορές οδηγώντας τη χώρα πιο βαθιά στο λαβύρινθο της κρίσης και των 
αδιεξόδων.

Η Νεοφιλελεύθερη συνταγή των διαδοχικών μνημονίων αντί να λύνει βαθαίνει και διευρύνει την κρίση 
στην κοινωνία, την οικονομία, τη χώρα και την ευρωζώνη. Αφαιρώντας πόρους και εισοδήματα από 
τους εργαζόμενους και την οικονομία εκτοξεύουν την ανεργία και το χρέος.

Οι ανάλγητες εκβιαστικές απαιτήσεις των τροϊκανών δανειστών, η προστασία και διεύρυνση των δικών 
τους κερδοσκοπικών συμφερόντων (δανείζονται με 1,5% και μας δανείζουν με 6%), έχουν ξεπεράσει κάθε 
μέτρο, έχουν αγγίξει τα όρια της αυτοκαταστροφικής παραφροσύνης.

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι της χώρας με μια φωνή απαιτούν:

Να αποσυρθούν τα ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ!

Να ακυρωθούν τώρα  τα μέτρα της εφεδρείας = ανεργίας.

Να ενισχυθούν τα εισοδήματα, η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, η πραγματική οικονομία, 
η ανάπτυξη, η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Να πληρώσουν οι ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ, οι ΕΙΣΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ, οι ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ, ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ!

Να προστατευθούν τα δημόσια αγαθά και οι κοινωνικές υπηρεσίες!

Να δοθεί τέλος στις απολύσεις, στη στοχοποίηση και ενοχοποίηση των εργαζομένων.
Με αυτά τα μέτρα και αυτές τις πολιτικές εξοντώνονται οι εργαζόμενοι, διευρύνεται η κοινωνική κρί-

ση, βαθαίνει η ύφεση και πολλαπλασιάζονται τα αδιέξοδα στην κοινωνία και την οικονομία.

Δουλειές - Ανάπτυξη - Απασχόληση

Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ευημερία για τους Πολίτες και ΟΧΙ για τους Τραπεζίτες.

Στην «εφεδρεία» οι απολύσεις, η λιτότητα, τα αντεργατικά, αντιασφαλιστικά, αντιαναπτυξιακά, 
υφεσιακά μέτρα.
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«Να σωθεί η οικονομία, αλλά πρωτίστως 
να σωθούν οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ και η ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Απαιτούμε - Διεκδικούμε:

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!
ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ των συνδικάτων
 στις 5 Οκτωβρίου 

και τη  
στις 11:00π.μ., Πλατεία Κλαυθμώνος


