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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Τον τελευταίο χρόνο οι εργαζόµενοι και η κοι-
νωνία βιώνουµε την πιο βάρβαρη επίθεση σε
βάρος του εισοδήµατος, των ασφαλιστικών δι-
καιωµάτων, των εργασιακών σχέσεων, των
συλλογικών και κοινωνικών δικαιωµάτων µας.

Η Κυβέρνηση σε συνεργασία µε το ∆.Ν.Τ. και
την Ε.Ε., µε πρόσχηµα τα δηµοσιονοµικά προ-
βλήµατα, για τα οποία δεν έχουν καµιά ευθύνη
οι εργαζόµενοι και µε οδηγό το βάρβαρο µνη-
µόνιο καταργεί ιστορικές κατακτήσεις των ερ-
γαζοµένων και της κοινωνίας.

Την ίδια στιγµή ικανοποιεί τα αιτήµατα των εργοδο-
τών και των τραπεζιτών, αυτών δηλαδή που αύξη-
σαν τα υπερκέρδη τους και ευθύνονται για την
κρίση, δίνει νέα προνόµια στις τράπεζες και τις επι-
χειρήσεις και µέσα από την περαίωση επιβραβεύει
τους φοροφυγάδες. Οι κοινωνικές ανισότητες µε-
γαλώνουν, η ανεργία αυξάνεται, το εισόδηµά µας
περιορίζεται, η ακρίβεια πλήττει ακόµη περισσό-
τερο τα µειωµένα εισοδήµατά µας, νέα φορολογικά
βάρη φορτώνονται στις πλάτες µας, τα δηµόσια
αγαθά υποβαθµίζονται και εµπορευµατοποιούνται,
τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα καταργούνται, η οι-
κονοµία οδηγείται σε ύφεση και όλο και περισσό-
τερα τµήµατα της κοινωνίας οδηγούµαστε στη
φτώχεια και την εξαθλίωση.

Το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο περιλαµβάνει νέα
επώδυνα µέτρα σε βάρος των εργαζοµένων και της
κοινωνίας: Παραπέρα µείωση εισοδηµάτων, νέα

φορολογικά βάρη, ξεπούληµα ∆ηµοσίων Επιχειρή-
σεων και Υπηρεσιών, συγχωνεύσεις Yπηρεσιών
και καταργήσεις θέσεων, κατάργηση Συλλογικών
Συµβάσεων, υποβάθµιση κοινωνικών δικαιωµά-
των, εµπορευµατοποίηση της παιδείας και της
υγείας.

Στα πλαίσια αυτά είναι φανερό ότι και οι «θεσµικές
αλλαγές» για τις οποίες έχει δεσµευτεί η Κυβέρ-
νηση, µέσα από το βάρβαρο µνηµόνιο, θα χρησιµο-
ποιηθούν για τη νέα περικοπή δικαιωµάτων.

Το «µισθολόγιο» θα προωθηθεί, όχι για να αναβαθ-
µίσει µισθούς και συντάξεις και να αποκαταστήσει
τις αδικίες µεταξύ διαφόρων κλάδων του ∆ηµο-
σίου, αλλά για την περαιτέρω αφαίρεση του εισο-
δήµατος όλων των υπαλλήλων, τη νέα µείωση των

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
T H N Π Ε Μ Π Τ Η

7 ΟΚΤΩΒΡΗ 2010[ ]

ADEDY07102010Flyer:Layout 1  28/09/2010  10:03  Page 1



συντάξεων. Η κατά 2,5 δις ευρώ περικοπή των
πόρων για τους µισθούς και τις συντάξεις, που προ-
βλέπεται στο µνηµόνιο, αποκαλύπτει πλήρως τους
στόχους της Κυβέρνησης και κανένας δεν µπορεί
να τρέφει αυταπάτες για το περιεχόµενο του «νέου
µισθολογίου».

Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση αρνείται να επιχορηγή-
σει το Τ.Π.∆.Υ. αλλά και τα άλλα Ταµεία, που εξαι-
τίας της καταλήστευσης των αποθεµατικών τους
από το κράτος, του παγώµατος των προσλήψεων
και των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, έχουν
οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Αντίθετα, µε το νέο αντιασφαλιστικό νόµο, την άρ-
νηση του κράτους για την επιχορήγηση των επι-
κουρικών ταµείων, καθώς και µε τις «αναλο-
γιστικές µελέτες», τα οδηγεί στη διάλυση και την
κατάργηση.

Οι εργασιακές σχέσεις στο ∆ηµόσιο βρίσκονται στο
στόχαστρο. Απολύονται δεκάδες χιλιάδες έκτακτοι
εργαζόµενοι που καλύπτουν πάγιες ανάγκες, συγ-
χωνεύονται και καταργούνται υπηρεσίες και οργα-
νικές θέσεις, απειλείται ακόµη και η µονιµότητα.

Η οµολογία των κυβερνητικών παραγόντων για τις
κοµµατικοπελατειακές παρεµβάσεις στο ∆ηµόσιο
δεν γίνεται για να αλλάξουν πολιτική αλλά για να δι-
καιολογήσουν τα νέα αντιλαϊκά µέτρα που θέλουν
να προωθήσουν. Τη νέα επίθεση στα εισοδήµατα,
την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και µέσα
από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ κλπ.

Όλα αυτά βέβαια για ευνόητους λόγους τα παρα-
πέµπουν για µετά τις εκλογές.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Κάθε µέρα που περνάει, γίνεται αντιληπτό ότι αυτή
η πολιτική της Κυβέρνησης, του ∆ΝΤ και της Ε.Ε.,
που οδηγεί τους εργαζόµενους και την κοινωνία
στη φτώχεια και την εξαθλίωση, είναι αδιέξοδη και
για την οικονοµία.

Αυτό διαπιστώνεται ακόµη και από τους ίδιους τους
ανθρώπους του ∆ΝΤ που δηλώνουν ότι το µνηµό-
νιο ήταν λάθος.

Οι εργαζόµενοι µε τον αγώνα µας µπορούµε να στα-
µατήσουµε αυτή την πολιτική, τη νέα κοινωνική
βαρβαρότητα.

Να δώσουµε την πρέπουσα απάντηση σ’ όσους,
«εκτός και εντός τειχών», µιλούν για µονόδροµους
και θέλουν να υπονοµεύσουν τον αγώνα µας για να
γίνει η Ελλάδα «ΜΠΑΝΑΝΙΑ».

Συνεχίζουµε τον αγώνα
� Να ακυρώσουµε το βάρβαρο µνηµόνιο
� Να καταργήσουµε τις νεοφιλελεύθερες πολιτι-

κές που βιώσαµε και βιώνουµε, που µειώνουν
τα εισοδήµατά µας, τα ασφαλιστικά µας δικαιώ-
µατα, τις εργασιακές µας σχέσεις, τα δηµόσια
κοινωνικά αγαθά

∆ιεκδικούµε
� Την επαναφορά και διεύρυνση των µισθολογι-

κών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωµά-
των µας
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