
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Δυνάμεις του στο ΙΚΑ 

Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,  

Η κυβέρνηση φέρνει ένα νέο πολυνομοσχέδιο-φωτιά. Υλοποιεί κατά γράμμα τις παραγγελίες του 
μεγάλου κεφαλαίου, φέρνοντας νέο γύρο ασφυκτικών μέτρων «δημοσιονομικής προσαρμογής» αλλά 

και καταστολής των εργατικών-λαϊκών αγώνων, με προμετωπίδα το χτύπημα του δικαιώματος στην 
απεργία, την επέκταση των πλειστηριασμών, δουλεύοντας για την προστασία της κερδοφορίας των 
επιχειρηματικών ομίλων.  

Γι’ αυτό έχουν ενταγμένο στα μέτρα αυτά και το χτύπημα της απεργίας και των άλλων 
συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων στους τόπους δουλειάς, την ποινικοποίηση όσων 
αντιστέκονται στην εργασιακή ζούγκλα, στις κατασχέσεις λαϊκών σπιτιών κ.α. Άλλωστε διαχρονική 

επιδίωξη του ΣΕΒ και όλων των κυβερνήσεων ήταν και είναι να φιμώσουν κάθε φωνή αντίστασης να 
βάλουν στο γύψο τον αγώνα των συνδικάτων. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ήρθε για να κάνει τη 

βρώμικη δουλειά. Τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν αυτό το 
αντεργατικό έκτρωμα πρέπει να πληρώσουν βαρύ πολιτικό τίμημα. 

Βαρύ τίμημα πρέπει να πληρώσουν και εκείνες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ – 

ΕΑΕΚ/ΣΥΡΙΖΑ – ΔΗΜ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ) που βάζουν πλάτη για να περάσει αυτή η σκληρή επίθεση σε βάρος 
των εργαζόμενων, οι ηγεσίες που σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αρνήθηκαν να κηρύξουν 24ωρη απεργία την 
ημέρα που η κυβέρνηση θα φέρει για ψήφιση το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο. 

Οι εργαζόμενοι θυμόμαστε ότι το απεργιακό δικαίωμα καταχτήθηκε από τις προηγούμενες γενιές 

με αιματηρούς αγώνες. Ξέρουμε ότι αυτό που φοβίζει όλα τα αστικά κόμματα, τον ΣΕΒ, το κεφάλαιο, 
τα θεσμικά τους όργανα και τους μηχανισμούς τους είναι η συλλογική δράση, η συλλογική μας 
απόφαση να συγκρουστούμε και να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν, όλα όσα δικαιούμαστε για 

να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. 

 
Δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να σκύψουμε το κεφάλι. 

Απαντάμε μαζικά, αγωνιστικά. 
 

 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

Παλεύουμε: 
–Για να βάλουμε τέλος στο σύνολο των αντιλαϊκών νόμων και μέτρων, των μνημονίων. 
–Για να μην πέσει κανένα σπίτι εργατικών-λαϊκών οικογενειών στα χέρια τραπεζίτη. 

–Για να σταματήσει η διαρκής φοροληστεία, να καταργηθούν όλα τα χαράτσια και ο ΕΝΦΙΑ. 
–Για να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και η παράδοση του δημοσίου πλούτου στους 
επιχειρηματικούς ομίλους. 

–Γιατί πρέπει να υπερασπιστούμε το μοναδικό όπλο μας, το δικαίωμα μας στην απεργία, την 
οργάνωση, την συλλογική πάλη και δράση. 
 

ΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
 

Την Παρασκευή 12/1 στο συλλαλητήριο – κινητοποίηση  στις 12μμ στο ΑΓΑΛΜΑ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.  
 
Τη Δευτέρα 15/1, μέρα ψήφισης των μέτρων,  ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12:00 με λήξη ωραρίου 

και στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 6.30μμ στο ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. 
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