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                    Εφοριακών Ημαθίας-Πέλλας-Πιερίας 
 

ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Των μνημονίων, των απολύσεων, της επιστράτευσης εργαζομένων, 

 του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. 

 Στις 7 Σεπτέμβρη, το Σάββατο στις 6 μμ., στη Θεσσαλονίκη τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι θα 

δώσουμε δυναμική απάντηση στον φοβισμένο, απ’ την οργή του κόσμου, Σαμαρά, που για 2
η
 χρονιά θα 

έρθει σαν κλέφτης για τα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ.  

Η οργή μας ξεχειλίζει:  

• Που ένας φασίστας υπουργός υγείας, θαυμαστής του Μεταξά, διαλύει την υγεία, κλείνει 

νοσοκομεία, επιβάλλει χαράτσι 25 € για νοσηλεία σε δημόσια νοσοκομεία και καταργεί τη συμμετοχή του 

δημοσίου στα φάρμακα, δηλώνοντας χυδαία «έπρεπε να σας απολύσω για να δείτε τι εστί βερίκοκο».  

• Που ένας ανεπάγγελτος κρατικοδίαιτος (για 3 γενιές αυτός και όλο του το σόι) υπουργός 

διοικητικής μεταρρύθμισης, φίλος του Χριστοφοράκου της siemens, απολύει δημοσίους υπαλλήλους, 

διαλύει τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες και συκοφαντεί τους εργαζόμενους ως διεφθαρμένους και 

τεμπέληδες. 

• Που ένας διορισμένος υπουργός οικονομικών, πρώην υπάλληλος όλων αυτών των ληστρικών 

διεθνών τραπεζικών ομίλων που σήμερα λεηλατούν τη χώρα και τους εργαζόμενους, μας ετοιμάζει 3
ο
 

μνημόνιο και άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών 1
ης

 κατοικίας, για να οδηγήσει ακόμα 

περισσότερους φτωχούς στην αυτοκτονία. 

• Που ………….. 

ΩΣ ΕΔΩ! Ο δικομματικός (ΝΔΠΑΣΟΚ) κυβερνητικός θίασος αφού επιστράτευσε εργαζόμενους στο 

ΜΕΤΡΟ, ναυτεργάτες, καθηγητές, έριξε μαύρο, μέσα σε μια νύχτα, στην ΕΡΤ, φτιάχνοντας μια νέα ΥΕΝΕΔ, 

απέλυσε 12.500 χιλιάδες εργαζόμενους σε Δήμους, ΕΡΤ, Υπουργεία, ετοιμάζεται για νέες απολύσεις μέχρι 

το Δεκέμβριο και «μόνιμη κινητικότητα» για όλους. Παρά τις διεθνείς ομολογίες για πλήρη αποτυχία των 

μνημονίων, ετοιμάζονται για 3
ο
 μνημόνιο και απ’ ευθείας ανάθεση του Ταμείου ιδιωτικοποιήσεων 

(ΤΑΙΠΕΔ) σε ξένους τραπεζίτες. Πρόκειται όμως για μια στριμωγμένη και απομονωμένη από την κοινωνία 

κυβέρνηση. Αν τον Ιούνιο, με το κλείσιμο της ΕΡΤ κάτω από την κοινωνική πίεση, λαβώθηκε και από 

τρικομματική έμεινε δικομματική, ΤΩΡΑ μπορούμε να την κάνουμε παρελθόν. Όμως δεν θα πέσει 

αυτόματα, ούτε θα τη ρίξει κάποιος άλλος. Απαιτείται η δική μας συμμετοχή σ’ ένα πρόγραμμα δράσης 

με αποφασιστικότητα και διάρκεια. Όσο πιο αποφασισμένοι και ενωμένοι είμαστε, τόσο πιο σύντομα θα 

απαλλαγούμε από αυτήν. Η Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ. μαζί με άλλες 15 ομοσπονδίες πρότεινε στην ΑΔΕΔΥ πρόγραμμα 

δράσης, με απεργία διαρκείας από μέσα Σεπτέμβρη. Είναι μια πρόταση σε σωστή κατεύθυνση, που 

έρχεται κάτω από την πίεση των εργαζομένων που δεν ανέχονται άλλα ξεπουλήματα. Σ’ εμάς τους 

εργαζόμενους πέφτει το βάρος να μην τους αφήσουμε να την πάρουν πίσω ή να την ξεπουλήσουν. Με 

μαζική συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις, με δημιουργία επιτροπών αγώνα, με γενικές συνελεύσεις για 

να περάσει ο έλεγχος του αγώνα στους εργαζόμενους. 

 

Στις 7 Σεπτέμβρη να δώσουμε ΟΛΟΙ μαζικά το παρόν στη διαδήλωση της Δ.Ε.Θ. στη Θεσσαλονίκη. 

Δηλώστε συμμετοχή στα πούλμαν που θα φύγουν από κάθε πόλη, με τη συμμετοχή και του συλλόγου 

μας.  

Καλούμε το Δ.Σ. του συλλόγου να προχωρήσει άμεσα, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του συλλόγου 

για να πάρουμε αποφάσεις για τη συνέχεια.  

ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ 
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