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ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2011 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Τα µέτρα για τη «σωτηρία της πατρίδας» που παρουσιάστηκαν ως µονόδροµος για την 
«έξοδο» από την κρίση, εκτός από κοινωνικά άδικα αποδείχτηκαν και αναποτελεσµατικά. 

� Η κοινωνία οδηγείται στη φτώχεια και την εξαθλίωση. 
� Τα αντιλαϊκά µέτρα δεν έχουν τελειωµό. 
� 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 δικαιώµατα ουσιαστικά καταργούνται. 
� Οι απολύσεις εκτάκτων, το πάγωµα των προσλήψεων, ο περιορισµός των δαπανών 
λειτουργίας των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών έχουν οδηγήσει τις Υπηρεσίες σε διάλυση. 

� Νέα αντιλαϊκά και βάρβαρα µέτρα προωθούνται. 
� Νέες περικοπές εισοδηµάτων, κοινωνικών δαπανών και νέα πρόσθετα 

φορολογικά βάρη προωθούνται. 
� Συγχωνεύονται και καταργούνται υπηρεσίες παιδείας, υγείας, οργανικές µονάδες 

και θέσεις εργασίας. 
� Προωθούνται νέες µειώσεις εισοδηµάτων µέσα από το νέο µισθολόγιο – 

«φτωχολόγιο», αλλά και την αύξηση των ωρών εργασίας στο ∆ηµόσιο από 37 ½ 
σε 40. 

� Η Κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τον περιορισµό του µισθολογικού κόστους στο 
∆ηµόσιο µέχρι το 2013, κατά 6 δις. 

� Τα νέα αντιλαϊκά µέτρα αποτελούν οµολογία αποτυχίας της αδιέξοδης 
µνηµονιακής πολιτικής της Κυβέρνησης και της Τρόικα. 

� Αύριο θα προωθήσουν νέα αντιλαϊκά προγράµµατα µέχρι το 2020 ή το 2030. 
� 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. 

 



Απορρίπτουµε και καταδικάζουµε τα νέα µέτρα. 
Απαιτούµε και διεκδικούµε: 

 
• Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόµενους. 
• Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και του 13ου και 14ου µισθού. 
• Κατάργηση των αντιασφαλιστικών κι αντεργατικών νόµων. 
• Καµία µείωση στις επικουρικές συντάξεις. 
• Κάλυψη ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε όλους τους εργαζόµενους. 
• ∆ηµόσια και δωρεάν παιδεία ενάντια στα σχέδια περί αλλαγών για την 
παιδεία. 

• Προάσπιση της διακριτής φυσιογνωµίας του κλάδου µας και την 
διατήρηση και διασφάλιση του συνόλου των αποδοχών µας. 

 

Συµµετέχουµε ΟΛΟΙ 
στην απεργία της 11 Μάη και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις των 
οργανώσεων µαζικά και δυναµικά.  
 

 
 


