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∆ικό τους το χρέος και τα ελλείµµατα,
δικό µας χρέος ο αγώνας

Βιώνουµε την πιο βάρβαρη επίθεση σε βάρος των δικαιωµάτων και
της ζωής µας.

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση και τα
προβλήµατα του δηµοσίου χρέους, µέσα από το µνηµόνιο, αφαιρούν
ένα–ένα τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις των εργαζοµένων και της
κοινωνίας, για να ικανοποιήσουν τα συµφέροντα των δανειστών, των
κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και των εργοδοτών.

Η επίθεση που δεχόµαστε αφορά το σύνολο των δικαιωµάτων µας. Τα
εισοδήµατά µας µειώνονται µε τις περικοπές του 13ου και 14ου µισθού
και των επιδοµάτων, µε τις αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων λαϊκής
κατανάλωσης, µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων, των διοδίων,
µε την ακρίβεια και την ασυδοσία της αγοράς. Τα ασφαλιστικά και συν-
ταξιοδοτικά µας δικαιώµατα καταργούνται µε τους αντι-ασφαλιστικούς
Νόµους.

Συγχωνεύουν, καταργούν, υποβαθµίζουν τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και
τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις µε µοναδικό κριτήριο τον περιορισµό των
δαπανών και την εξεύρεση πόρων για τους δανειστές. Αποδιαρθρώ-
νουν τις δηµόσιες συγκοινωνίες, τη ∆ηµόσια Παιδεία, τη ∆ηµόσια Υγεία
µε τις καταργήσεις Υπηρεσιών και µεταφέρουν το κόστος στις πλάτες
των εργαζοµένων και της κοινωνίας.

Καταργούν τις συλλογικές συµβάσεις και τα συλλογικά δικαιώµατα
προκειµένου να διασφαλίσουν µεγαλύτερα κέρδη στους εργοδότες.

Η πολιτική που ακολουθούν παρά τις δραµατικές επιπτώσεις στους ερ-
γαζόµενους και την κοινωνία οδηγεί σε νέα αδιέξοδα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(12 το µεσηµέρι µέχρι λήξη βάρδιας)

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα σφαγιάζουν τα δικαιώµατά µας για τους δανειστές και τους κερδοσκό-
πους. Με τις επιλογές τους υποβαθµίζουν το βιοτικό µας επίπεδο, την ίδια µας τη ζωή.

Προσπαθούν να µας τροµοκρατήσουν για να υποταχτούµε στα αντιλαϊκά σχέδιά τους.

Μας µιλούν και πάλι για µονόδροµους. Στους ίδιους νεοφιλελεύθερους µονόδροµους µας καλούσαν
να υποκύψουµε τις τελευταίες δεκαετίες για να «σωθεί η πατρίδα».

Οι πολιτικές τους ήταν και είναι αδιέξοδες για την κοινωνία και τον τόπο µας. Οδηγούν τους εργαζό-
µενους και την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση και αυξάνουν τα προνόµια των οικονοµικά
ισχυρών, αυτών που ευθύνονται για την κρίση.

Υποστηρίζουν µύθους του τύπου: «Σε ένα - δύο χρόνια θα ξεπεραστεί η κρίση και θα έλθουν καλύ-
τερες µέρες».

Με τις επιλογές που προωθούνται σε επίπεδο Ε.Ε. για το χρέος, στοχεύουν να διασφαλίσουν τα συµ-
φέροντα των δανειστών και των κερδοσκόπων και να βάλουν στο «γύψο» τα δικαιώµατα και τη ζωή
µας για ολόκληρες 10ετίες.

Με τον αγώνα µας µπορούµε να τους σταµατήσουµε. Απαιτούµε µια άλλη πολιτική, µε δίκαιη επα-
ναδιαπραγµάτευση του χρέους υπέρ της κοινωνίας και όχι των δανειστών, που θα φορολογεί τον
πλούτο, την περιουσία της εκκλησίας, θα αυξάνει τα εισοδήµατα, θα ενισχύει τα κοινωνικά δικαιώ-
µατα και θα οδηγεί στην ανάπτυξη.

Έχουµε συλλογική και προσωπική ευθύνη για µας και τα παιδιά µας, για την επιτυχία των αγώνων µας.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ
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Α ∆Ε∆Υ
Νέα επώδυνα µέτρα µε τα επικαιροποιηµένα µνηµόνια προωθούνται σε βάρος µας σε ένα παράλογο,
αντικοινωνικό και αδιέξοδο κατήφορο.

Το νέο µισθολόγιο γίνεται «όχηµα» για τη διαιώνιση της λιτότητας και την περαιτέρω περικοπή των
εισοδηµάτων µας.

Το µισθολόγιο που περιλαµβάνεται στη συµφωνία της Κυβέρνησης µε την Τρόικα και προβλέπεται στο
µνηµόνιο, θα αποτελέσει ένα ακόµη εργαλείο για τον περιορισµό των εισοδηµάτων των εργαζοµένων
στο ∆ηµόσιο. Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για τον αποπροσανατολισµό της κοι-
νής γνώµης και τα σενάρια που διοχετεύονται και αναπαράγονται συστηµατικά από τα ΜΜΕ, το µισθο-
λόγιο δεν προωθείται για να αποκατασταθούν οι αδικίες στο ∆ηµόσιο και να βελτιωθεί η θέση της πλει-
οψηφίας των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, αλλά για να «νοµιµοποιήσει» και νέες περικοπές.

Το γεγονός ότι θα διατεθούν 2,7 δις. ευρώ λιγότερα για το νέο µισθολόγιο από αυτά που διατέθηκαν το
2009, αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα µισθολόγιο που θα καταδικάσει στη φτώχεια το σύνολο των
∆ηµοσίων Υπαλλήλων.

Οι προτάσεις εξάλλου και οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί από την Κυβέρνηση δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο για αυταπάτες. (∆ιάκριση νέων/παλαιών, αµοιβές µε βάση τις γενικότερες εξελίξεις στην
αγορά εργασίας, πλασµατικές συγκρίσεις αµοιβών ∆ηµοσίου µε τον Ιδιωτικό Τοµέα κ.τ.λ).

Η επικουρική ασφάλιση και τα επικουρικά ταµεία, γίνονται και πάλι στόχος. Κυβέρνηση και Τρόικα
επεξεργάζονται νέες αντι-ασφαλιστικές παρεµβάσεις. Μετά την επίθεση στις κύριες συντάξεις, υλο-
ποιείται σχέδιο για την περικοπή των δικαιωµάτων µας στον τοµέα της επικουρικής ασφάλισης. Στα
πλαίσια του αντι-ασφαλιστικού Νόµου, το Κράτος αποχωρεί από την επικουρική ασφάλιση. Με την πο-
λιτική αυτή περιορίζονται τα δικαιώµατα των ασφαλισµένων και τα Ασφαλιστικά Ταµεία µετατρέπονται
σε Ταµεία ελάχιστων προνοιακών επιδοµάτων.

Η πολιτική τους είναι προκλητική. Αφού, για 10ετίες καταλήστευσαν τα αποθεµατικά των Ταµείων, τα
«χάρισαν» στις επιχειρήσεις για επενδύσεις και συνέχισαν τη λεηλασία µέσα από το Χρηµατιστήριο, σή-
µερα που τα δικαιώµατα των υπαλλήλων έχουν ωριµάσει, αφήνουν τα Ταµεία στην τύχη τους και προ-
ετοιµάζουν τη µεγάλη σφαγή των δικαιωµάτων µας.

Συνεχίζουν απτόητοι και προκαλούν.

Τη στιγµή που τα Ταµεία δεν έχουν πλέον χρήµατα εξαιτίας της καταλήστευσης των αποθεµατικών τους
και των πολιτικών που όλα αυτά τα χρόνια ακολουθήθηκαν, τη στιγµή που εξαιτίας του «παγώµατος»
των προσλήψεων και της ταυτόχρονης αύξησης του αριθµού των συνταξιούχων, έχει αλλάξει δραµατι-
κά η σχέση εργαζοµένων - συνταξιούχων, προωθούν τις αναλογιστικές µελέτες για να «νοµιµοποι-
ήσουν» το έγκληµά τους σε βάρος των δικαιωµάτων µας. Τα Επικουρικά Ταµεία του ∆ηµοσίου βρίσκον-
ται ήδη σε δραµατική κατάσταση, µε σοβαρότατες επιπτώσεις για τους ασφαλισµένους, εξαιτίας των πα-
ραπάνω πολιτικών. Το Τ.Π.∆.Υ. παρουσιάζει έλλειµµα 1,7 δις. ευρώ, το έλλειµµα στο Μ.Τ.Π.Υ έχει φτάσει
τα 240 εκατ. Ευρώ, ενώ παράλληλα οργανικό έλλειµµα παρουσιάζει και το ΤΕΑ∆Υ. Η κατάσταση αυτή
έχει ως αποτέλεσµα να καθυστερεί η χορήγηση του εφάπαξ για τρία (3) και πλέον χρόνια, να µην χορη-
γείται το 13ο µέρισµα στους ασφαλισµένους του Μ.Τ.Π.Υ. κ.λπ.

∆ιεκδικούµε την άµεση επιχορήγηση των Ταµείων, τη λήψη µέτρων για την βιωσιµότητά τους και την
κρατική εγγύηση της Επικουρικής Ασφάλισης.

Η ακρίβεια και οι αυξήσεις στα είδη ευρείας κατανά-
λωσης και στα δηµόσια αγαθά κατατρώγουν τα πενι-
χρά εισοδήµατά µας.

Τα «µεταρρυθµιστικά» και «εκσυγχρονιστικά» τους
σχέδια για την κάλυψη των ελλειµµάτων προωθούν
ρυθµίσεις που απαξιώνουν τις ∆ηµόσιες Επιχειρή-
σεις, οδηγούν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση, καταρ-
γούν βασικά δικαιώµατα των εργαζοµένων και
επιβαρύνουν τον πολίτη. Ο Καλλικράτης στην Αυ-
τοδιοίκηση και ο νέος Καλλικράτης στο ∆ηµόσιο,
εξυπηρετούν µόνο τους στόχους του µνηµονίου,
µε δραµατικές επιπτώσεις τόσο για τους εργα-
ζόµενους όσο και για τους πολίτες.

Οι αυξήσεις των τιµών των αστικών συγκοινω-
νιών κατά 40%, οι αυξήσεις στα διόδια, οι αυ-
ξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ, τα πρόσθετα φο-
ρολογικά βάρη αποτελούν νέο πλήγµα σε βάρος των πενι-
χρών και κατακρεουργηµένων εισοδηµάτων µας.

Ταυτόχρονα, η επίθεση σε βάρος των δηµόσιων/κοινωνι-
κών αγαθών συνεχίζεται στο χώρο τόσο της Υγείας όσο
και της Παιδείας. Ενοποιείται ο ΟΠΑ∆ µε της Υπηρεσίες
Υγείας του ΙΚΑ, µε βασικό στόχο την αποχώρηση του
Κράτους από τις δαπάνες περίθαλψης, την υποβάθµι-
ση των παροχών υγειονοµικής περίθαλψης και τη
νέα οικονοµική επιβάρυνση των ασφαλισµένων.

Παράλληλα, αναµένεται όξυνση των προβληµάτων
και στο χώρο της ∆ηµόσιας Παιδείας, µέσω των
καταργήσεων και των συγχωνεύσεων των Σχο-
λικών Μονάδων και τη λειτουργία του εκπαι-
δευτικού συστήµατος µε γνώµονα τις «απαιτή-
σεις» της αγοράς.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
(12 το µεσηµέρι µέχρι λήξη βάρδιας)

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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της ζωής µας.

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση και τα
προβλήµατα του δηµοσίου χρέους, µέσα από το µνηµόνιο, αφαιρούν
ένα–ένα τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις των εργαζοµένων και της
κοινωνίας, για να ικανοποιήσουν τα συµφέροντα των δανειστών, των
κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και των εργοδοτών.
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ταξιοδοτικά µας δικαιώµατα καταργούνται µε τους αντι-ασφαλιστικούς
Νόµους.

Συγχωνεύουν, καταργούν, υποβαθµίζουν τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και
τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις µε µοναδικό κριτήριο τον περιορισµό των
δαπανών και την εξεύρεση πόρων για τους δανειστές. Αποδιαρθρώ-
νουν τις δηµόσιες συγκοινωνίες, τη ∆ηµόσια Παιδεία, τη ∆ηµόσια Υγεία
µε τις καταργήσεις Υπηρεσιών και µεταφέρουν το κόστος στις πλάτες
των εργαζοµένων και της κοινωνίας.

Καταργούν τις συλλογικές συµβάσεις και τα συλλογικά δικαιώµατα
προκειµένου να διασφαλίσουν µεγαλύτερα κέρδη στους εργοδότες.

Η πολιτική που ακολουθούν παρά τις δραµατικές επιπτώσεις στους ερ-
γαζόµενους και την κοινωνία οδηγεί σε νέα αδιέξοδα.
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα σφαγιάζουν τα δικαιώµατά µας για τους δανειστές και τους κερδοσκό-
πους. Με τις επιλογές τους υποβαθµίζουν το βιοτικό µας επίπεδο, την ίδια µας τη ζωή.

Προσπαθούν να µας τροµοκρατήσουν για να υποταχτούµε στα αντιλαϊκά σχέδιά τους.

Μας µιλούν και πάλι για µονόδροµους. Στους ίδιους νεοφιλελεύθερους µονόδροµους µας καλούσαν
να υποκύψουµε τις τελευταίες δεκαετίες για να «σωθεί η πατρίδα».

Οι πολιτικές τους ήταν και είναι αδιέξοδες για την κοινωνία και τον τόπο µας. Οδηγούν τους εργαζό-
µενους και την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση και αυξάνουν τα προνόµια των οικονοµικά
ισχυρών, αυτών που ευθύνονται για την κρίση.

Υποστηρίζουν µύθους του τύπου: «Σε ένα - δύο χρόνια θα ξεπεραστεί η κρίση και θα έλθουν καλύ-
τερες µέρες».

Με τις επιλογές που προωθούνται σε επίπεδο Ε.Ε. για το χρέος, στοχεύουν να διασφαλίσουν τα συµ-
φέροντα των δανειστών και των κερδοσκόπων και να βάλουν στο «γύψο» τα δικαιώµατα και τη ζωή
µας για ολόκληρες 10ετίες.

Με τον αγώνα µας µπορούµε να τους σταµατήσουµε. Απαιτούµε µια άλλη πολιτική, µε δίκαιη επα-
ναδιαπραγµάτευση του χρέους υπέρ της κοινωνίας και όχι των δανειστών, που θα φορολογεί τον
πλούτο, την περιουσία της εκκλησίας, θα αυξάνει τα εισοδήµατα, θα ενισχύει τα κοινωνικά δικαιώ-
µατα και θα οδηγεί στην ανάπτυξη.

Έχουµε συλλογική και προσωπική ευθύνη για µας και τα παιδιά µας, για την επιτυχία των αγώνων µας.
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