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          Να δώσουμε μαζικά, δυναμικό παρόν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ 
                            Σάββατο  6  Σεπτέμβρη  2008,  ώρα  6  μ.μ,  Άγαλμα  Βενιζέλου  
    
Συνάδελφοι - ισσες 
 
Στα φετινά εγκαίνια της ΔΕΘ για άλλη μια φορά τα συνδικάτα κινητοποιούνται. Η ΓΣΕΕ και 
η ΑΔΕΔΥ διοργανώνουν πανελλαδικό συλλαλητήριο στις  6 Σεπτέμβρη στις 6  το απόγευμα 
στο άγαλμα Βενιζέλου.  
Η ακρίβεια, η αισχροκέρδεια έχουν πάρει συγκλονιστικές διαστάσεις. Μετά την ανατροπή 
και τον περιορισμό των εργασιακών και συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων με 
αφορμή την τελευταία - αντισυνταγματική - κυβερνητική παρέμβαση στα μισθολογικά και 
εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να 
κλιμακώσει την αντεργατική της πολιτική με την προώθηση μετά την ΔΕΘ, νέων ακόμα 
σκληρότερων πολιτικών λιτότητας, περικοπών, ελαστικών ωραρίων και ιδιωτικοποιήσεων.  
Τα νέα κυβερνητικά μέτρα που σχεδιάζονται στοχεύουν: σε άμεση εφαρμογή της νέας 
παρέμβασης στις εργασιακές σχέσεις (ΔΕΚΟ), σε νέα επώδυνα φορολογικά μέτρα, στην 
ολοκλήρωση της ασφαλιστικής παρέμβασης με εκτεταμένη περικοπή των δικαιωμάτων, σε 
πιθανή νέα παρέμβαση στα εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα του στενού δημόσιου τομέα.  
 
                                                 Οι  εργαζόμενοι  διαδηλώνουν  για:  
 
Αξιοπρεπές εισόδημα με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, Πλήρη και 
σταθερή δουλειά - λιγότερη δουλειά - δουλειά για όλους - κατάργηση κάθε μορφής μαύρης 
και ελαστικής εργασίας, Ισχυρή Δημόσια, Κοινωνική Ασφάλιση - Ακύρωση του 
αντιασφαλιστικού νόμου, Ανάκληση των αυξήσεων - πάγωμα  τιμολογίων των ΔΕΚΟ - των 
κοινωφελών υπηρεσιών - Δημόσιος έλεγχος τιμών και των τραπεζικών επιτοκίων, 
Προσλήψεις στις κοινωνικές υπηρεσίες - σχολεία - νοσοκομεία, Δημόσια δωρεάν Παιδεία - 
Υγεία, Ανατροπή  των ιδιωτικοποιήσεων των ΔΕΚΟ, φτηνές και ποιοτικές δημόσιες 
υπηρεσίες. 
 
Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, στο αγωνιστικό αυτό ραντεβού, θα δώσει το δικό του παρών. 
Θα ενώσουμε τη φωνή μας με τους άλλους συναδέλφους μας από όλη τη χώρα.  
Η συμμετοχή όλων μας είναι επιβεβλημένη, να δώσουμε σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση, 
να σταματήσουμε την επίθεση στα δικαιώματά και τις κατακτήσεις μας. 
 
ΚΑΛΟΥΜΕ τους εργαζόμενους της Αρκαδίας να δηλώσουν συμμετοχή.  
Το Εργατικό Κέντρο θα δρομολογήσει λεωφορείο για Θεσ/κη. Δηλώσεις συμμετοχής στο  
τηλ.  2710  -  222218. 
 
Αναχώρηση:    Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου,  ώρα  6  π.μ από  Μεγ/λη  και  7  π.μ  από  Τρίπολη.  
Επιστροφή:      Κυριακή  πρωί  από  Θεσ/κη 
                                                                                                         
                                                      Το   Δ.Σ  του  Ε.Κ.Αρκαδίας 


