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Συνάδελφοι, 
Συµµετέχουµε στην απεργία στις 11 Μάη διατρανώνοντας: τέρµα οι θυσίες για την 
πλουτοκρατία. Η κρισιµότητα της απεργίας στις 11 Μάη είναι πολύ µεγάλη. ∆εν είναι µια ακόµη 
απεργία. Να κάνουµε αυτή την απεργία αρχή νέων αγώνων για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής 
Πρέπει να πληµµυρίσουν οι δρόµοι µε ανθρώπους του µόχθου και να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς. 
Να µην επικαλείται η τρόικα και η κυβέρνηση την συναίνεση των εργαζοµένων. Η κυβέρνηση 
κλιµακώνει τον πόλεµο εναντίον των κατακτήσεων του λαού µε νέο κύµα αντιλαϊκών µέτρων. Μείωση 
µισθών και συντάξεων, ήδη έχει πάει στη  βουλή το 40ωρο για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Με το νέο 
µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων είναι αφέλεια να νοµίζει κανείς ότι θα ωφεληθεί. Να σκεφτούµε 
ότι για να εξοικονοµήσει 2,7 δις που θέλει η κυβέρνηση, αν το διαιρέσουµε µε τον αριθµό των 
δηµοσίων υπαλλήλων, όλοι θα πληρώσουµε. Τσεκούρεµα επιδοµάτων. Κατάργηση ωραρίων,  
συλλογικών συµβάσεων, νέα φορολογικά βάρη, ιδιωτικοποιήσεις και ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας 
η οποία ανήκει στο λαό. Νέα επίθεση στο ασφαλιστικό µε κατάργηση των βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελµάτων. Πετσόκοµµα των επικουρικών συντάξεων. Όλα είναι µέτρα που ενισχύουν το 
κεφάλαιο και την κερδοφορία του. Οι υποδείξεις του Ντοµινίκ δεν τρως καν είναι σε βάρος του λαϊκού 
εισοδήµατος. Καµία εµπιστοσύνη στις ηγεσίες ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ . Οι θέσεις και το πλαίσιο δράσης που 
προτείνουν είναι άσφαιρα πυρά. Είναι ευθυγραµµισµένα µε την κεντρική πολιτική γραµµή του 
κεφαλαίου και της κυβέρνησης, προβάλλοντας ως διέξοδο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας, µε µόνο όφελος την κερδοφορία του κεφαλαίου. 
Συνάδελφοι,  
παρακολουθείται τι γίνεται µε τα δηµόσια νοσοκοµεία, µε τις συγχωνεύσεις, το 5ευρω εισιτήριο και 
πληρωµή των εξετάσεων. Η προώθηση της εµπορευµατοποίησης της υγείας να µας βρουν ριζικά 
αντίθετους. ∆ιέξοδος από την κρίση για το λαό δεν υπάρχει, αν δεν πληρώσει το κεφάλαιο. Μόνο εµείς 
µπορούµε να το επιβάλλουµε. Ένα δρόµο έχουµε. Τον δρόµο της σύγκρουσης και της ρήξης µε τα 
µονοπώλια, την Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολιτικούς της υπηρέτες. Μαχητικό βροντερό παρών στις 
11 Μάη 
ΓΕΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ: στο ΠΕ∆ΙΟΝ ΑΡΕΩΣ στις 11.00  
ΠΑΜΕ:στην ΟΜΟΝΟΙΑ στις 10.00    
Απαιτούµε και διεκδικούµε: 

• ∆ουλειά µόνιµη και σταθερή για όλους 
• Αυξήσεις µισθών και συντάξεων τώρα, καµία µείωση στις επικουρικές συντάξεις, κατώτερη 

σύνταξη 1120€, σύνταξη στα 60 για τους άνδρες και 55 για τις γυναίκες 
• Παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις 
• Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης 
• Μείωση των τιµολογίων στις πρώην ∆ΕΚΟ 30% 
• Φορολογία του κεφαλαίου 45% 
• Κατακόρυφες µειώσεις των εισιτηρίων στα ΜΜΜ για εργαζόµενους και συνταξιούχους 
• ∆ωρεάν µετακινήσεις για ανέργους, µαθητική και σπουδάζουσα νεολαία 

 
 
 

 


