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Α ∆Ε∆Υ

Τα µέτρα για τη «σωτηρία της πατρίδας» που πα-
ρουσιάστηκαν ως µονόδροµος για την «έξοδο» από
την κρίση, µια κρίση για την οποία εµείς οι εργαζό-
µενοι δεν έχουµε καµία ευθύνη, εκτός από κοινω-
νικά άδικα αποδείχτηκαν και αναποτελεσµατικά.

Η κοινωνία οδηγείται στη φτώχεια
και την εξαθλίωση
Η ύφεση µεγαλώνει. Η ανεργία έχει πάρει πρωτό-
γνωρες διαστάσεις. Μισθοί και συντάξεις περικό-
πτονται, τα εργασιακά και ασφαλιστικά µας δικαιώ-
µατα καταργούνται, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
κλείνουν.

Η «συνταγή» που ακολουθούν Κυβέρνηση, ∆ΝΤ
και Ε.Ε., όχι µόνο δεν αποτελούν «φάρµακο» για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων αλλά οδηγούν
σε διαιώνιση και µεγέθυνση των προβληµάτων.

Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών οι ∆ηµόσιες Υπη-
ρεσίες, τα δηµόσια - κοινωνικά αγαθά και οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο αντιµετωπίζουν µια συ-
νεχή, αδιάκοπη και γενικευµένη επίθεση.

Τα αντιλαϊκά µέτρα δεν έχουν τε-
λειωµό
Το εισόδηµά µας µειώθηκε κατά 25%, µέσα από
την περικοπή του 13ου και 14ου µισθού και των
επιδοµάτων και τα πρόσθετα φορολογικά µέτρα.

Τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας δικαιώµα-
τα ουσιαστικά καταργούνται. Μειώθηκαν οι συντά-
ξεις, αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας και τα χρόνια υπη-
ρεσίας, διαλύονται τα επικουρικά ταµεία.

Οι απολύσεις εκτάκτων, το πάγωµα των προσλή-
ψεων, ο περιορισµός των δαπανών λειτουργίας
των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών έχουν οδηγήσει τις Υπη-
ρεσίες σε διάλυση.

Παρά όµως τις αρνητικές επιπτώσεις των αντιλαϊ-
κών µέτρων τα προβλήµατα των ελλειµµάτων και
του χρέους δεν αντιµετωπίζονται.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
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Νέα αντιλαϊκά και βάρβαρα µέτρα
προωθούνται
Νέο εισπρακτικό πακέτο 76 δις µε ορίζοντα τώρα το
2015 προωθεί η Κυβέρνηση για να καλύψει τις
µαύρες τρύπες των ελλειµµάτων και του χρέους.

Πενήντα δις θέλει να εξοικονοµήσει από το ξεπού-
ληµα των ∆ΕΚΟ και της δηµόσιας περιουσίας.

Νέες περικοπές εισοδηµάτων, κοινωνικών δαπα-
νών και νέα πρόσθετα φορολογικά βάρη προ-
ωθούνται.

Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και οι εργαζόµενοι στο ∆η-
µόσιο αποτελούµε και πάλι εύκολο στόχο. Συγχω-
νεύονται και καταργούνται υπηρεσίες παιδείας,
υγείας, οργανικές µονάδες και θέσεις εργασίας.

Προωθείται νέο πάγωµα των προσλήψεων, νέες
απολύσεις εκτάκτων, νέες µειώσεις εισοδηµάτων
µέσα από το νέο µισθολόγιο – «φτωχολόγιο»,
αλλά και την αύξηση των ωρών εργασίας στο ∆η-
µόσιο από 37 ½ σε 40.

Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τον περιορισµό
του µισθολογικού κόστους στο ∆ηµόσιο µέχρι το
2013, κατά 6 δις, περίπου, αδιαφορώντας για τα
προβλήµατα των εργαζοµένων, τη διάλυση των ∆η-
µοσίων Υπηρεσιών και των δηµοσίων κοινωνικών
αγαθών και τις αρνητικές επιπτώσεις στον πολίτη.

Τα νέα αντιλαϊκά µέτρα αποτελούν οµολογία απο-
τυχίας της αδιέξοδης µνηµονιακής πολιτικής της
Κυβέρνησης και της Τρόικα.

Πέρυσι µας έλεγαν ότι µε το πρόγραµµα που ανα-
κοίνωσαν µε ορίζοντα το 2013, η χώρα θα σωθεί.

Σήµερα ανακοινώνουν νέα µέτρα και παράταση της
λιτότητας και της κοινωνικής βαρβαρότητας µέχρι
το 2015.

Αύριο θα προωθήσουν νέα αντιλαϊκά προγράµµα-
τα µέχρι το 2020 ή το 2030.

Το σύµφωνο για το ευρώ και την ανταγωνιστικότητα
της Ε.Ε. µε τη διαρκή λιτότητα, την αύξηση των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, την ελαστικοποί-
ηση των εργασιακών σχέσεων, τον περιορισµό του
κοινωνικού κράτους και τη «συνταγµατοποίηση»
του χρέους, θα αποτελέσουν το άλλοθι για τη συνέ-
χιση της ίδιας αντεργατικής πολιτικής.

Αυτή η νεοφιλελεύθερη και βάρβαρη πολιτική που
οδηγεί τους εργαζόµενους και την κοινωνία σε
εξαθλίωση προς όφελος των δανειστών και των
τραπεζιτών, µας γυρίζει στον προηγούµενο αιώνα.

∆εν πρέπει να περάσει!
Η γενική απεργία σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα
στις 11 Μάη πρέπει να αποτελέσει ιστορικό σταθ-
µό ενάντια στη νεοφιλελεύθερη αντιλαϊκή πολιτι-
κή και ελπιδοφόρο µήνυµα για µια άλλη πολιτική
προς όφελος των εργαζοµένων και της κοινωνίας.

Να δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις για την επιτυ-
χία της απεργίας, για την επιτυχία την απεργιακών
συγκεντρώσεων.

Α ∆Ε∆Υ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
11πµ ΠΕ∆ΙΟΝ ΑΡΕΩΣ
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