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Hγενική απεργία στις 15 ∆εκέµβρη, µπορεί να
αποτελέσει µια νέα αρχή, προκειµένου όλοι
οι εργαζόµενοι στη χώρα να διατρανώσουν

την αντίθεσή τους και να οργανώσουν την αντίσταση
ενάντια στην καταστροφική πολιτική του µνηµονίου και
των αντεργατικών πολιτικών Κυβέρνησης και Τρόικα.

Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο, το προηγούµενο χρονικό
διάστηµα, είδαν τις αποδοχές τους να µειώνονται δρα-
µατικά, την κοινωνική ασφάλιση να µπαίνει στην κλίνη
του Προκρούστη, ενώ τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα
να καρατοµούνται.

Ταυτόχρονα µε το µνηµόνιο 2 επιχειρούνται βίαιες ανα-
τροπές στις εργασιακές σχέσεις, µε την κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων, τις µετατάξεις και απολύσεις
προσωπικού, µέσω της συγχώνευσης και κατάργησης
οργανισµών.

Το νέο µισθολόγιο που προωθεί η Κυβέρνηση έρχεται
να µειώσει εκ νέου τους µισθούς όλων των ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων, αφού στοχεύει σε δραµατικές περικοπές
στις δαπάνες µισθοδοσίας.

Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και οι Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέ-
λειας µπαίνουν στο στόχαστρο. Οι ιδιωτικοποιήσεις
υπηρεσιών είναι προ των πυλών, θέτοντας υπό αµφι-
σβήτηση τόσο τις θέσεις εργασίας όσο και τη δυνατό-
τητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά
αγαθά. Τα τιµολόγια των ∆ΕΚΟ αυξάνονται δραµατικά,
µε σοβαρές επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολο-
γισµό.

Η ανεργία έχει εκτιναχθεί στα ύψη ενώ η παραγωγική
διαδικασία βαίνει διαρκώς µειούµενη, λόγω της συνε-
χούς λιτότητας και της αφαίµαξης των εισοδηµάτων.

Η φοροεπιδροµή σε βάρος των µισθωτών και συνταξι-
ούχων συνεχίζεται µε αυξήσεις στο ΦΠΑ, στους ειδι-
κούς φόρους κατανάλωσης, στην άµεση φορολογία την
ίδια ώρα που οι φορολογικοί συντελεστές για τις επι-
χειρήσεις µειώνονται.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες αποδιαρθρώνονται. Η Υγεία
και η Παιδεία υποβαθµίζονται, οι εργαζόµενοι καλούν-
ται να πληρώσουν για να έχουν πρόσβαση σε αυτές.

ºTANEI ¶IA!
Οι εργαζόµενοι δεν θα δεχτούν την κρίση που δηµι-
ούργησαν οι τράπεζες, να τις φορτώσουν στις πλάτες
τους.

• Απαιτούµε τώρα να αλλάξει η πολιτική που εξυπη-
ρετεί τους δανειστές και το µεγάλο κεφάλαιο.

• Απαιτούµε την ανατροπή του µνηµονίου και των αν-
τεργατικών πολιτικών.

• ∆ιεκδικούµε το δικαίωµα στην εργασία µε αξιοπρε-
πείς αµοιβές, στην Κοινωνική Ασφάλιση, σταθερές
εργασιακές σχέσεις, επαναφορά και διεύρυνση δι-
καιωµάτων, το δικαίωµα στη ζωή.

Όλοι στην Απεργία στις 15 ∆εκέµβρη

Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις
των Εργατικών Κέντρων και
των Νοµαρχιακών Τµηµάτων της Α.∆.Ε.∆.Υ.
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11.00 το πρωί
συγκέντρωση στο Πεδίον Άρεως

™ÙËÓ £∂™™™∞§√¡π∫∏
10.30 το πρωί
στο Εργατικό Κέντρο

Μπορούµε να τους σταµατήσουµε
και να νικήσουµε
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