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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση και η τρόικα, παρά την οµολογία
τους για την αποτυχία της αντιλαϊκής µνηµονια-
κής πολιτικής, συνεχίζουν και εντείνουν τη νέα
βάρβαρη επίθεσή τους σε βάρος των δικαιωµά-
των των εργαζοµένων και της κοινωνίας.

Με το νέο µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο πρό-
γραµµα, προωθούν εκποίηση της δηµόσιας πε-
ριουσίας και αναδιάρθρωση ή κλείσιµο
∆ηµοσίων Φορέων, νέα αύξηση των έµµεσων
φόρων, µείωση του αφορολόγητου, κατάργηση
του κατώτερου µισθού, µείωση του εφάπαξ και
των επικουρικών συντάξεων, νέες µειώσεις
στις κύριες συντάξεις µέσω αύξησης των κρα-
τήσεων του ΛΑΦΚΑ και της ειδικής εισφοράς
για όσους είναι κάτω από 60 χρονών κ.λπ.

Για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο προβλέπον-
ται επιπλέον και νέες περικοπές εισοδηµάτων
µέσα από την αναστολή της µισθολογικής εξέλι-
ξης, την αύξηση των κρατήσεων για ανεργία και
το νέο µισθολόγιο - φτωχολόγιο.

Ταυτόχρονα προβλέπεται το ξεπούληµα των
∆ΕΚΟ και των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και µάλιστα
µέσα από τη σύσταση ιδιωτικού φορέα που θα
ελέγχει η ίδια η Τρόικα!!!

Το νερό, το ρεύµα, ο ΟΤΕ, τα λιµάνια, οι συγκοι-
νωνίες, ο ΟΠΑΠ, τα Κρατικά Λαχεία, το Ταχυ-
δροµικό Ταµιευτήριο κ.α. ξεπουλιούνται για ένα
κοµµάτι ψωµί, µε δραµατικές επιπτώσεις για
την κοινωνία και την εγχώρια οικονοµία.

Μαζί όµως µε τις ∆ΕΚΟ και τη δηµόσια περιου-
σία, η κυβέρνηση προωθεί τη συγχώνευση και

κατάργηση ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, τη δραµατική
µείωση της απασχόλησης και στο στενό δηµόσιο
τοµέα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους
πολίτες και τους εργαζόµενους. Καταργούνται ή
συγχωνεύονται αρχικά 75 Φορείς του ∆ηµοσίου,
ο Ο∆∆Υ, το ΕΙΝ, τα ερευνητικά ιδρύµατα, o OΣΚ,
κ.λπ. ενώ µέσα από την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ,
των προς µετάταξη υπαλλήλων, καταργούν τη
συνταγµατικά κατοχυρωµένη µονιµότητα στο ∆η-
µόσιο.

Ο δρόµος που ακολουθεί η κυβέρνηση και η
τρόικα είναι καταστροφικός, για τους εργαζόµε-
νους και την κοινωνία και δεν πρόκειται να αφή-
σει τίποτα όρθιο.

Τα µνηµόνια και τα µέτρα λιτότητας θα διαδέχον-
ται το ένα το άλλο και θα οδηγούν στη φτώχεια και
την εξαθλίωση τους εργαζόµενους και ολόκληρη
την κοινωνία.

Οι εργαζόµενοι µε τους αγώνες µας, οι αγώνες
όλης της ελληνικής κοινωνίας µε τα πρωτόγνωρα
µαζικά και δυναµικά συλλαλητήρια, µπορούν να
σταµατήσουν την πολιτική που καταστρέφει τους
εργαζόµενους, τους νέους, τους συνταξιούχους
και την κοινωνία, προς όφελος των δανειστών,
των κερδοσκόπων και του κεφαλαίου.
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