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Συναδέλφισσες/-οι
Η επίθεση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της Ε.Ε. και του ΔΝΤ   συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση. Με µια νέα 
επιχείρηση «ΣΟΚ και ΔΕΟΣ» επιδιώκουν να περάσουν σε χρόνο ρεκόρ την πλήρη κατεδάφιση των 
εργατικών δικαιωµάτων, την εµπορευµατοποίηση κάθε δηµόσιας κοινωνικής παροχής, την εγκαθίδρυση 
καθεστώτος απόλυτης εργοδοτικής τροµοκρατίας και καταστολής. 

Με µπαράζ νοµοσχεδίων προωθούνται η ιδιωτικοποίηση 
των δηµόσιων υπηρεσιών, της υγείας, της παιδείας, των 
ΔΕΚΟ και των ΟΤΑ, καταργούνται οι ΣΣΕ και 
αντικαθίστανται από ατοµικές συµβάσεις αποικιακού 
τύπου, «απελευθερώνονται» οι απολύσεις. Αυξάνεται 
τροµακτικά η φτώχεια, η ανεργία και η ελαστική 
εργασία.
Μαζί µε τη µισητή τρόικα των µαφιόζων-τοκογλύφων 
«δανειστών», υπογράφουν τον πιο κανιβαλικό 
προϋπολογισµό εδώ  και δεκαετίες! Περικόπτουν άγρια 
κάθε είδους κοινωνικές δαπάνες, µισθούς και επιδόµατα 
στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, προγράµµατα για 
δηµόσιες επενδύσεις, επιχορηγήσεις στους δήµους. 
Φορτώνονται απίστευτα φορολογικά βάρη στις πλάτες της 
εργαζόµενης πλειοψηφίας µέσα από την αύξηση του ΦΠΑ, 
του πετρελαίου θέρµανσης κλπ.

Από την άλλη µεριά δίνουν προκλητικά κίνητρα στο κεφάλαιο (φοροαπαλλαγές, κρατική επιδότηση 
εργοδοτικών εισφορών και θέσεων εργασίας, κατάργηση οποιουδήποτε κρατικού-νοµοθετικού ελέγχου στο 
όνοµα καταπολέµησης της γραφειοκρατίας). Αυξάνουν δραµατικά τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του 
χρέους. Μέσα στο 2011 θα ξοδέψουν 62 δισεκατοµµύρια ευρώ για τοκοχρεολύσια! Χωρίς το χρέος, το 
«έλλειµµα» των 20 δις του προϋπολογισµού θα γινόταν «πλεόνασµα». Μειώνουν δραστικά τη φορολογία 
των επιχειρήσεων από 24 σε 20%, µε αποτέλεσµα µείωση των κρατικών εσόδων κατά τουλάχιστον 535 
εκατοµµύρια ευρώ. Συνεχίζουν την σπατάλη των εξοπλισµών για χάρη του ΝΑΤΟ και των εµπόρων όπλων, 
την αύξηση των δαπανών για την καταστολή των εργαζοµένων, τα ρατσιστικά πογκρόµ. 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Με αυτή την πολιτική δεν υπάρχει 
δ ι έ ξοδο ς . Γι α τ ο ξ ε π έ ρασµα τ η ς 
καπιταλιστικής κρίσης, για τα κέρδη των 
επιχειρήσεων, για τις ορέξεις των δανειστών 
και των τραπεζιτών «χρεώνουν» τη ζωή µας 
για τουλάχιστον 20 χρόνια, κηρύσσουν έναν 
ανελέητο ταξικό  πόλεµο. Θέλουν να 
µειώσουν την αξία της εργασίας µας, αφού 
«κοστίζουµε πολύ» και είµαστε αντικίνητρο 
για τις επενδύσεις τους. Οι πολιτικές της 
κυβέρνησης δεν πείθουν κανένα εργαζόµενο. 
Η δύναµή τους -µέσω και του  απόλυτου 
ελέγχου  των ΜΜΕ αρχίζει να ραγίζει. 
Ακόµα και οι εργαζόµενοι σε αυτά 
συγκρούονται µε τους καναλάρχες και τους 
µεγαλοεκδότες ενάντια στις απολύσεις και 
τη δ ιάλυση των συλλογ ικών τους 
συµβάσεων. 



Να κάνουµε την οργή µαζικό κίνηµα ανατροπής! 

Στις 15 Δεκέµβρη απεργούµε!

 Ενάντια στο  µνηµόνιο και την αντιλαϊκή 
επίθεση!

 Για να µην πληρώσουµε εµείς την κρίση τους, 
να µη γίνουµε µια ακόµη φορά τα θύµατα της 
«νέας ανάπτυξης» που ετοιµάζει το κεφάλαιο 
και το ίδιο διεφθαρµένο πολιτικό προσωπικό 
του.

 Για να ξεσηκωθούµε ενάντια στην κυβέρνηση, 
την Ε.Ε. και το ΔΝΤ, τη δικτατορία των 
αγορών, την ξεδιάντροπη υφαρπαγή της λαϊκής 
θέλησης. 

 Για να µην πληρώσουµε το επαχθές χρέος 
στους τοκογλύφους.

 Για την απαξίωση και διαπόµπευσή µας από 
τις κυβερνήσεις και τα παπαγαλάκια τους ως 
« τ ε µ π έ λ η δ ε ς » , « σ υ ν τ ε χ ν ί ε ς » , 
«αντιπαραγωγικοί», «ρουσφετολόγοι» και 
«ανεύθυνοι».  Λες και τον πλούτο αυτής της 
χώρας τον δηµιουργούν οι λογιστές, οι manag-
ers, οι χρηµατιστές και οι τζογαδόροι. 

 Για να πάρουµε την κατάσταση στα χέρια 
µας. Γιατί η συνδικαλιστική πλειοψηφία των 
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ µας ξεπουλάει χωρίς όρια! 
Συµφωνεί σε … κοινωνική ειρήνη µε τον ΣΕΒ 
και την κυβέρνηση ώστε να «σωθεί ο δανεισµός 
της χώρας», ενώ  εξελίσσεται ένας πρωτοφανής 
κοινωνικός πόλεµος απέναντι στις δυνάµεις της 
εργασίας. 

 Για την αγωνιστική ταξική ενότητα στη βάση, 
την ανυπακοή στα εκβιαστικά διλήµµατα του 
ΣΕΒ, της κυβέρνησης και της τρόικα. Με 

συ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς κα ι συ ν τ ο ν ι σµ ο ύ ς τω ν 
πρωτοβάθµιων σωµατείων σε κάθε  κλάδο  και 
γενικά. Με αποφασιστική κλιµάκωση, απεργίες 
διαρκείας όπως στους δήµους και τα λιµάνια, 
για µπλοκαρίσµατα του αντεργατικού 
οδοστρωτήρα και µετά τις 15 Δεκέµβρη. 

 Καµιά απόλυση, καµιά περικοπή. Εδώ και 
τώρα µείωση του  χρόνου εργασίας στο 
7ωρο-35ωρο χωρίς µείωση µισθού, µείωση 
όλων των ορίων συνταξιοδότησης, για να 
δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. Επίδοµα 
ανεργίας για όσο  διάστηµα διαρκεί η ανεργία, 
ίσο µε τον βασικό µισθό, διαγραφή των χρεών 
των ανέργων στ ι ς τράπεζε ς , πλήρης 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.

 Κατάργηση όλων των µορφών ελαστικής 
εργασίας. Ένας άνθρωπος-µια ολόκληρη θέση 
εργασίας. 

 Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις σε ΔΕΚΟ, ΥΓΕΙΑ, 
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΤΑ. Αντί για ιδιωτικές επενδύσεις 
«φαστ  τρακ», δηµόσιες επενδύσεις υπέρ των 
λα ϊκών αναγκών , µ ε προστασ ία του 
περιβάλλοντος και µε εργατικό-κοινωνικό 
έλεγχο, για να κινηθεί η παραγωγή, ώστε να 
δηµιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. 
Εθνικοποίηση των τραπεζών και των 
επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας.

 Αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις. Κάτω τα 
χέρι από τις συλλογικές συµβάσεις και τα 
δηµόσια κοινωνικά αγαθά.

ΜΕ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΕΕ – ΔΝΤ – ΣΕΒ!

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
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