
 

 
         

Η επίθεση τους δεν θα σταµατήσει αν δεν ορθώσουµε ένα τεράστιο λαϊκό τείχος 
αντίστασης και ανατροπής. 

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ µε τη Ν∆, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟΤΑΜΙ και την ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ συναγωνίζονται 
για το ποιος µπορεί καλύτερα να υπηρετήσει, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του 
κεφαλαίου. Με τα µνηµόνια και τους αντεργατικούς νόµους καταδικάζουν τη νεολαία στην ανεργία, τους 
εργαζόµενους και συνταξιούχους να ζουν µε αποδοχές πείνας, ζωή χωρίς δικαιώµατα. Αγωνιούν για την 
«αξιολόγηση» της εφαρµογής των αντιλαϊκών µέτρων, όχι για να δώσουν χρήµατα στους µισθούς και στις 
συντάξεις, αλλά για να εξασφαλίσουν «ζεστό» χρήµα για τα µονοπώλια και τις τράπεζες. Παράλληλα µε τη 
βάρβαρη εκµετάλλευση των εργατοϋπαλλήλων, µε µισθούς ψίχουλα και εργασιακές σχέσεις λάστιχο, τη 
φοροµπηχτική πολιτική στα λαϊκά στρώµατα, µε φοροαπαλλαγές και νέους επενδυτικούς - αναπτυξιακούς 
νόµους εξυπηρετούν την αύξηση των κερδών της πλουτοκρατίας. 

Την ίδια στιγµή είναι δραµατικές οι διεθνείς εξελίξεις. Η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες. 
Συµµετέχει ενεργά στους σχεδιασµούς της ΕΕ για το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό, συµφώνησε σε 
αποφάσεις που οδηγούν στον εγκλωβισµό προσφύγων - µεταναστών στην Ελλάδα και στην αυξοµείωση  
των προσφυγικών ροών, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κεφαλαίου για φτηνά εργατικά χέρια. Η εµπλοκή του 
ΝΑΤΟ αυξάνει τους κινδύνους, αποθρασύνει και ενισχύει την τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα 
σε βάρος της Ελλάδας.  

Αρµαγεδδών στα Εργασιακά – Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά και για τους εργαζόµενους 
στο δηµόσιο. 

• Έχουµε την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και των δηµοσίων υπαλλήλων στα 40 χρόνια ή στο 
67ο έτος και την αύξηση της παρακράτησης 2% στις κύριες και 6% στις επικουρικές για την υγεία. Η 
αφαίµαξη των συντάξεων θα συνεχιστεί µε νέες περικοπές µε την ενοποίηση των ταµείων, τη σύνδεση 
της δαπάνης επί ποσοστού στο ΑΕΠ και τη ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος. Αναγγέλλουν νέες µειώσεις 
στις συντάξεις πάνω από 1.000 € µεικτά! 

• Από 1ης Ιανουαρίου 2016, µπαίνει σε εφαρµογή το νέο µισθολόγιο µε περικοπές στους µισθούς µας, 
που φθάνουν το 1,2 δις € για το 2016. Οι µειώσεις θα είναι διαρκείς αφού οι µισθολογικές δαπάνες «θα 
συνάδουν µε την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων και µε την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας … 
σε σχέση µε το ΑΕΠ (2016-19)». Ήδη προβλέπουν δίχρονη µισθολογική καθήλωση, ενώ η  καθιέρωση 
της «προσωπικής διαφοράς» ανοίγει το δρόµο για νέες µειώσεις στους µισθούς.   

• Ψηφίστηκε ο νέος νόµος για την αξιολόγηση και την επιλογή των στελεχών στη δηµόσια διοίκηση. 
Σκοπό, όπως λένε, έχουν «την αποπολιτικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης», για να υλοποιούνται 
τα αντιλαϊκά µέτρα και τα συµφέροντα του κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση έχει τη 
διαχείριση. Συνδέουν την αξιολόγηση των δηµοσιών υπαλλήλων «µε  περιγραφές καθηκόντων» και µε 
το µισθολόγιο. 

• Θα συνεχιστούν οι απολύσεις στο δηµόσιο, οι «αποχωρήσεις» όπως παραπλανητικά τις ονοµάζουν. 
Στη νέα συµφωνία µε τους «θεσµούς» δεσµεύονται να τις συνεχίσουν για το 2016-2019, και «τα 
επίπεδα απασχόλησης …θα  πρέπει να  συνάδουν  µε  την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας». Αυτές θα 
γίνουν µε το κλείσιµο – ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και δοµών ή την αξιοποίηση της υποχρεωτικής 
µέσω ΑΣΕΠ «κινητικότητας». Εξάλλου µε τις νέες ρυθµίσεις θα  περιοριστούν οι συνταξιοδοτήσεις, 
ενώ οι όποιες ανάγκες στο δηµόσιο θα καλύπτονται κυρίως µε ελαστικά εργαζόµενους – 
απασχολήσιµους (2µηνα, 5µηνα, Ι∆ΟΧ). 

 
 

Απέναντι σε αυτή τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική κάθε σωµατείο και σύλλογος 
εργαζοµένων να γίνει κέντρο αγώνα ενάντια σε παλιά και νέα µνηµόνια! 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 



Οι βίαιες συνταξιοδοτικές και µισθολογικές ανατροπές, οι παραπέρα ανατροπές στις 
εργασιακές σχέσεις,  η απαγόρευση των προσλήψεων µόνιµου προσωπικού, οι απολύσεις  θα είναι  
ένα µόνιµο  καθεστώς  για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ  

Να αποµονώσουµε τον κυβερνητικό - εργοδοτικό συνδικαλισµό, που, όπως και η πλειοψηφία του 
Ν.Τ. Μαγνησίας της Α∆Ε∆Υ, µε τη στάση του στήριζε και στηρίζει αυτήν την πολιτική. Έχουν τεράστιες 
ευθύνες για την υποχώρηση του συνδικαλιστικού κινήµατος. Υπερασπίζονται την τακτική των κοινωνικών 
διαλόγων και του κοινωνικού εταιρισµού, βάζουν το κίνηµα να παλεύει κάτω από ξένες σηµαίες, είτε για τα 
συµφέροντα των µονοπωλίων, για την «ανταγωνιστικότητα» τους είτε για κυβερνητικές εναλλαγές, για την 
εφαρµογή της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής. Το «κίνηµα της πλατείας» και το δήθεν «όλοι µαζί» (χρυσαυγίτες 
«µαζί» µε αριστεριστές, κυβερνητικοί και εργοδοτικοί, βιοµήχανοι και εργατική αριστοκρατία «µαζί»),  
συσκοτίζουν τις πραγµατικές αιτίες των δεινών της εργατικής τάξης και των υπαλλήλων, καταργούν τις 
συλλογικές διαδικασίες, καλλιεργούν αυταπάτες για τη δήθεν καλύτερη διαχείριση του καπιταλισµού, 
θρέφουν τη λογική του «µικρότερου κακού» και αποπροσανατολίζουν τους εργαζόµενους από το ταξικό 
περιεχόµενο που πρέπει να έχουν στις διεκδικήσεις τους, ενάντια στη στρατηγική του κεφαλαίου, της Ε.Ε. 
και του πολιτικού τους προσωπικού, των κυβερνήσεων που διαχειρίστηκαν συνειδητά την οικονοµία για τα 
συµφέροντά τους. 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
Να αποτρέψουµε την προσπάθεια διαχωρισµού των εργαζοµένων που επιχειρούν τα αστικά 

επιτελεία µε ιδεολογήµατα περί υψηλόµισθων – χαµηλόµισθων, περί ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Όλοι 
ενωµένοι, σε κοινωνική συµµαχία, υπάλληλοι, εργάτες, µικροµεσαίοι αγρότες, µικροί ΕΒΕ, να 
αντιπαλέψουµε την αποπροσανατολιστική τακτική της κυβέρνησης που θέλει να παίρνει από τους 
φτωχούς για να µοιράζει ψίχουλα στους φτωχότερους. Με κοινωνική συµµαχία και ταξικό 
προσανατολισµό µπορούµε να ανατρέψουµε την αντιλαϊκή πολιτική. 
Απαιτούµε και παλεύουµε για: 
 

• ∆ηµόσια Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. 
• Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. 
• Τέρµα πια στη φοροληστεία - Κάτω οι φόροι. 
• Άµεσα µέτρα προστασίας των ανέργων. 
• Όχι στους µισθούς πείνας. Κάλυψη των απωλειών τώρα, επαναφορά των µισθών και των 

συντάξεων στα επίπεδα του 2009. 
• Κανένας εργαζόµενος κάτω από 751 ευρώ. 
• Κανένας χωρίς Συλλογική Σύµβαση Εργασίας - Κανένας ανασφάλιστος. 
• Όχι σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις. 
• Να πληρώσει η πλουτοκρατία την κρίση και το χρέος που είναι όλο δικό της. 

 

Ούτε πόντο πίσω δεν πρόκειται να κάνουµε από αυτά τα αιτήµατα! ∆εν παραιτούµαστε από τις 
ανάγκες µας, δεν πρόκειται να βάλουµε πλάτη για να συνυπάρξουµε µε τα καπιταλιστικά συµφέροντα, 
για να ξεπεραστεί η κρίση για λογαριασµό και σε όφελος της πλουτοκρατίας. 

 

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ τους ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ 
 

Στηρίζουµε –Ψηφίζουµε ∆ΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (∆.Α.Σ) 
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