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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, παρά την αντίδραση των εργαζο-
µένων και τις µεγαλειώδεις κινητοποιήσεις της ελληνικής
κοινωνίας, ιδίως µέσα από τα πρωτόγνωρα συλλαλητήρια,
συνεχίζουν την επίθεσή τους σε βάρος των δικαιωµάτων µας.

Επιµένουν και µάλιστα µε συνοπτικές, αντισυνταγµατικές και
εκβιαστικές διαδικασίες στην ψήφιση του αντιλαϊκού µεσο-
πρόθεσµου προγράµµατος και του εφαρµοστικού Νόµου,
στον παραπέρα περιορισµό και περικοπή των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων και των φτωχών λαϊκών στρωµάτων.

Επιµένουν στην ίδια αδιέξοδη οικονοµική πολιτική που οδη-
γεί τους εργαζόµενους και την κοινωνία στη φτώχεια και την
εξαθλίωση ενώ αυξάνει την ύφεση, την ανεργία, το χρέος και
τα ελλείµµατα.

Ο σχηµατισµός της νέας Κυβέρνησης δεν ήταν παρά ένα
ακόµη παιχνίδι στην τακτική και την προπαγάνδα για να πε-
ράσουν τα νέα αντιλαϊκά µέτρα.

Με το νέο µνηµόνιο και το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δεν θα
µείνει τίποτα όρθιο.

Ξεπουλιέται η δηµόσια περιουσία, οι δηµόσιες επιχειρή-
σεις, τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά.

Το νερό, το ρεύµα, ο ΟΤΕ, τα λιµάνια, οι συγκοινωνίες, ο
ΟΠΑΠ, τα Κρατικά Λαχεία, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο κ.α.
ξεπουλιούνται για ένα κοµµάτι ψωµί, µε δραµατικές επιπτώ-
σεις για την κοινωνία και την εγχώρια οικονοµία.

Καταργούν και συγχωνεύουν δηµόσιες υπηρεσίες, δηµόσι-
ους οργανισµούς, µειώνουν δραµατικά την απασχόληση στο
∆ηµόσιο αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους πολίτες και
τους εργαζόµενους.

Φορτώνουν στους εργαζόµενους και την κοινωνία νέα δυ-
σβάσταχτα φορολογικά βάρη µε τη θέσπιση νέων φόρων, την
αύξηση της άµεσης και έµµεσης φορολογίας.

Για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο προβλέπεται και νέα µεί-
ωση εισοδηµάτων µέσα από τη θεσµοθέτηση κρατήσεων για
την ανεργία, την περικοπή κατά 50% του κινήτρου απόδοσης,
την αναστολή της µισθολογικής εξέλιξης και των ρυθµίσεων
του νέου µισθολογίου – φτωχολογίου.

Ταυτόχρονα µειώνεται το εφάπαξ, αυξάνονται οι κρατήσεις
για την κοινωνική ασφάλιση, µειώνονται οι κύριες συντάξεις

µέσω του ΛΑΦΚΑ αλλά και οι επικουρικές συντάξεις και τα
Ταµεία του ∆ηµοσίου οδηγούνται σε διάλυση.

Η Κυβέρνηση όµως δεν περιορίζεται µόνο σε µέτρα περικο-
πής δικαιωµάτων. Ανακοίνωσε αλλαγές και σε θεσµικό επί-
πεδο για το ∆ηµόσιο, µε τις οποίες επεκτείνει τη στοχοποίηση
των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων επιχειρώντας ταυτόχρονα να απο-
προσανατολίσει την κοινή γνώµη.

Κάποιες από αυτές, θα τεθούν και σε δηµοψήφισµα για να
περιληφθούν στις συνταγµατικές ανατροπές. Η κατάργηση
της µονιµότητας στο ∆ηµόσιο βρίσκεται προ των πυλών, για
να ανοίξει πλέον και τυπικά ο δρόµος των απολύσεων και της
παραπέρα ενίσχυσης των κοµµατικοπελατειακών σχέσεων,

Ο δρόµος που ακολουθεί η Κυβέρνηση και η Τρόικα είναι κα-
ταστροφικός, για τους εργαζόµενους και την κοινωνία.

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

Οι εργαζόµενοι µε τον αγώνα µας, η κοινωνία µε τα µαζικά
συλλαλητήρια και τη δράση της, µπορούµε να σταµατήσουµε
αυτή την πορεία.

• Να υπερασπιστούµε το δικαίωµα στη ζωή, για µας, για
τους συνταξιούχους αλλά ιδιαίτερα για τους νέους, για
την ίδια τη χώρα.

• Να εµποδίσουµε την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου και
των νέων αντιλαϊκών µέτρων.
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TΡITH 28 - TETAΡTH 29 IOYNIOY

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ 48ΩΡΗ

ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ

Α∆Ε∆Υ

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 στις 11 το πρωί στο Πεδίον του Άρεως

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 στις 7 το απόγευµα στην πλατεία Κλαυθµώνος

Απεργιακές συγκεντρώσεις στην Αθήνα:
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