
Όλοι στο συλλαλητήριο
TETAΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
ΣΤΙΣ 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Α ∆Ε∆Υ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι τελευταίες οικονοµικές εξελίξεις αποκαλύπτουν µε δραµατικό τρόπο τα αδιέξοδα της κυβερνητικής
µνηµονιακής πολιτικής. Παρά τις βάρβαρες περικοπές δικαιωµάτων και εισοδηµάτων, τα προβλήµατα των
ελλειµµάτων και του χρέους οξύνθηκαν, η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση και η χώρα σε νέα αδιέξοδα.

Ταυτόχρονα οι εξελίξεις σε επίπεδο Ε.Ε. µε το σύµφωνο για το ευρώ και το µηχανισµό στήριξης αποτελούν
νέα ακραία νεοφιλελεύθερη επιλογή για την πορεία της Ευρώπης και δηµιουργούν νέο αρνητικό περιβάλ-
λον και για τους εργαζόµενους της χώρας µας.

Η διαρκής λιτότητα, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, η ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων, ο περιορισµός του κοινωνικού κράτους και η συνταγµατοποίηση του χρέους γίνονται πλέον και
θεσµικά βασικές πολιτικές της Ε.Ε. µε στόχο νέα προνόµια στους τραπεζίτες και τις πολυεθνικές.

Το πρόγραµµα, που επεξεργάζεται η Κυβέρνηση και θα παρουσιάσει στις 15 Απρίλη αποτελεί νέα επίθεση
στα δικαιώµατα των εργαζοµένων και της κοινωνίας.

Τα νέα 50 δις ευρώ, που προβλέπονται για τη µείωση του
χρέους, θα προκύψουν µέσα από την εκποίηση της
δηµόσιας περιουσίας, το ξεπούληµα των ∆ηµοσίων
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών και θα έχουν δραµα-
τικές επιπτώσεις για τους εργαζόµενους αλλά και
για την ίδια τη χώρα.

Τα πρόσθετα µέτρα για το έλλειµµα, µε τον παραπέ-
ρα περιορισµό των δαπανών, τα πρόσθετα φορολο-
γικά βάρη, η περικοπή κοινωνικών επιδοµάτων και η
επιπλέον περικοπή µισθών και συντάξεων, οδηγούν
όλη την κοινωνία σε εξαθλίωση.

Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο και οι ∆ηµόσιες Υπη-
ρεσίες βρισκόµαστε µπροστά σε νέα µέτρα. Οι συγ-
χωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων, οι συγχωνεύ-
σεις και καταργήσεις των υπηρεσιών υγείας, η διάλυ-
ση του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, που προ-
ωθούνται µε µοναδικό κριτήριο τον περιορισµό του κό-
στους, θα οξύνουν ακόµη περισσότερο τα κοινωνικά
προβλήµατα και θα έχουν δραµατικές επιπτώσεις στους
εργαζόµενους και τους πολίτες.
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Τα σενάρια για το νέο µισθολόγιο, που αποτελεί όρο του µνηµονίου, έχουν ως κοινό παρανοµαστή τη
µείωση του µισθολογικού κόστους και την παραπέρα µείωση των εισοδηµάτων µας.

Οι απολύσεις εκτάκτων και το πάγωµα των προσλήψεων εκτός των άλλων θα οδηγήσουν στη διάλυση
των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών.

Η υγειονοµική µας περίθαλψη, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα ξαναµπαίνουν στην
κλίνη του Προκρούστη. Το Τ.Π.∆.Υ., το Μ.Τ.Π.Υ. και τα Ταµεία Αρωγής οδηγούνται σε διάλυση. Η Κυβέρ-
νηση, παρά τις υποσχέσεις της, όχι µόνο δεν κάνει τίποτα για τη σωτηρία τους, αλλά µε την όλη µνηµο-
νιακή της πολιτική, τους δίνει τη χαριστική βολή, προετοιµάζοντας το έδαφος για νέες αρνητικές παρεµ-
βάσεις και για την κύρια σύνταξη.

Αυτή η πολιτική, που στο όνοµα του χρέους οδηγεί τους εργαζόµενους και την κοινωνία σε εξαθλίωση
και δίνει νέα προνόµια στους τραπεζίτες και τους δανειστές, είναι κοινωνικά άδικη και αδιέξοδη.

Ο αγώνας για να µην περάσουν τα αντιλαϊκά µέτρα, για την ανατροπή αυτής της νεοφιλελεύθερης πολιτι-
κής, πρέπει να είναι διαρκής.

Η νέα επίθεση και το δόγµα του ΣΟΚ, που ακολουθεί η Κυβέρνηση, δεν πρέπει να µας πανικοβάλλουν
και να αποδυναµώσουν τον αγώνα µας.

Η συγκέντρωση που πραγµατοποιούµε στις 13 Απρίλη ενόψει και του Υπουργικού Συµβουλίου, αποτελεί
συνέχεια των αγωνιστικών παρεµβάσεών µας, του αναγκαίου αγώνα που πρέπει να κλιµακωθεί µε νέες
γενικές απεργίες για µια άλλη πολιτική.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤHΡΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΩΡΑ 6:30 ΤΟ ΑΠOΓΕΥΜΑ

ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Α ∆Ε∆Υ

ΜΟΝΗ ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
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