ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ
ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ

Στάση εργασίας, (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011
Αθήνα: Συγκέντρωση στις 11.00 π.μ. Πλατεία Κλαυθμώνος

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ,

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

ΟΛΜΕ
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Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΟΛΟΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στις 11 το πρωί
Στην Πλατεία Κλαυθμώνος
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση και η τρόικα, παρά την ομολογία τους για την αποτυχία της αντιλαϊκής
μνημονιακής πολιτικής, συνεχίζουν και εντείνουν τη νέα βάρβαρη επίθεσή τους σε βάρος
των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της κοινωνίας.
Με το νέο μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, προωθούν εκποίηση της
δημόσιας περιουσίας και αναδιάρθρωση ή κλείσιμο Δημοσίων Φορέων, νέα αύξηση των
έμμεσων φόρων, μείωση του αφορολόγητου, κατάργηση του κατώτερου μισθού, μείωση
του εφάπαξ και των επικουρικών συντάξεων, νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις μέσω
αύξησης των κρατήσεων του ΛΑΦΚΑ και της ειδικής εισφοράς για όσους είναι κάτω από 60
χρονών κ.λπ.
Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο προβλέπονται επιπλέον και νέες περικοπές
εισοδημάτων μέσα από την αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης, την αύξηση των
κρατήσεων για ανεργία και το νέο μισθολόγιο - φτωχολόγιο.
Ταυτόχρονα προβλέπεται το ξεπούλημα των ΔΕΚΟ και των Δημοσίων Υπηρεσιών και
μάλιστα μέσα από τη σύσταση ιδιωτικού φορέα που θα ελέγχει η ίδια η Τρόικα!!!
Το νερό, το ρεύμα, ο ΟΤΕ, τα λιμάνια, οι συγκοινωνίες, ο ΟΠΑΠ, τα Κρατικά Λαχεία, το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κ.α. ξεπουλιούνται για ένα κομμάτι ψωμί, με δραματικές
επιπτώσεις για την κοινωνία και την εγχώρια οικονομία.
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Μαζί όμως με τις ΔΕΚΟ και τη δημόσια περιουσία, η κυβέρνηση προωθεί τη
συγχώνευση και κατάργηση Δημοσίων Υπηρεσιών, τη δραματική μείωση της απασχόλησης
και στο στενό δημόσιο τομέα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους πολίτες και τους
εργαζόμενους. Καταργούνται ή συγχωνεύονται 75, αρχικά, Φορείς του Δημοσίου, ο ΟΔΔΥ,
το ΕΙΝ, τα ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ. ενώ μέσα από την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ, των προς
μετάταξη υπαλλήλων, καταργούν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα στο Δημόσιο.
Ο δρόμος που ακολουθεί η κυβέρνηση και η τρόικα είναι καταστροφικός, για τους
εργαζόμενους και την κοινωνία και δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα όρθιο.
Τα μνημόνια και τα μέτρα λιτότητας θα διαδέχονται το ένα το άλλο, οι εργαζόμενοι και
η κοινωνία οδηγούμαστε στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συνεχίζοντας τον αγώνα των εργαζομένων στο Δημόσιο, ενάντια στα
καταστροφικά για ολόκληρη την κοινωνία μέτρα, αποφάσισε να πραγματοποίηση, σε
συντονισμό με τη Γ.Σ.Ε.Ε., νέα γενική απεργία στις 15 Ιουνίου 2011.
Αποφάσισε, επίσης, την κήρυξη στάσης εργασίας 11.00 με λήξη ωραρίου για τους
εργαζόμενους στην Αττική και το Νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε όποιους Νομούς, τα
Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποιήσουν συλλαλητήρια, την Πέμπτη 9
Ιουνίου 2011, ημέρα απεργίας όλων των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις και για την προστασία των δημοσίων κοινωνικών αγαθών.
Η συμμετοχή στη στάση εργασίας και την απεργιακή συγκέντρωση που θα γίνει στις
11.00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος πρέπει να είναι μαζική.
Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες μας, οι αγώνες όλης της ελληνικής κοινωνίας με τα
πρωτόγνωρα μαζικά και δυναμικά συλλαλητήρια, μπορούν να σταματήσουν την πολιτική
που καταστρέφει τους εργαζόμενους, τους νέους, τους συνταξιούχους και την κοινωνία,
προς όφελος των δανειστών, των κερδοσκόπων και του κεφαλαίου.

Όλοι στον αγώνα
Όλοι στη στάση εργασίας
και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11.00 το πρωί
την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011
στην Πλατεία Κλαυθμώνος
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
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