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ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ! 
 
 

 Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση χειροτερεύουν δραματικά 
τη ζωή όλων των εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
 Φορτώνουν όλη την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων, κόβουν κάθε 
δικαίωμα στη ζωή σε μας και τα παιδιά μας. Φέρνουν ένα νέο εργασιακό Μεσαίωνα. 
 Με τα νέα μέτρα, τις μειωμένες έως μηδενικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, τις 
περικοπές των κονδυλίων, το δημόσιο σχολείο ουσιαστικά δεν θα λειτουργεί και θα 
επιταχυνθεί η πολιτική της διαφοροποίησης της εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο, 
από δήμο σε δήμο. Οι χορηγοί θα αναλάβουν κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Στο σχολείο θα εκφραστούν οι ταξικοί διαχωρισμοί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.  
 Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων έχει αποφασιστεί και 
αναζητούνε τρόπους εφαρμογής της. Το νέο μισθολόγιο οδηγεί σε νέα περικοπή των 
ήδη χαμηλών μισθών στον κλάδο μας. Επιβάλλουν νέους φόρους. Ο ΦΠΑ και σε είδη 
πρώτης ανάγκης όπως η διατροφή θα πάει στο 23%. 
 Καρατομούν επιπλέον τα επικουρικά, το ΕΦΑΠΑΞ. Αυξάνουν τις 
ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία, ενώ την ίδια ώρα μειώνουν τις εργοδοτικές 
εισφορές!!! 
 Κόβουν φάρμακα και ιατρικές εξετάσεις. 
 Φέρνουν πάνω από 200 χιλιάδες απολύσεις μέχρι το 2013 στο δημόσιο, με τις 
μετατάξεις, τις συγχωνεύσεις σχολείων, καταργήσεις οργανικών θέσεων, απειλείται 
το ίδιο το δικαίωμα της εργασίας. 
 Με το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο και την αύξηση του ωραρίου εργασίας 
επεκτείνουν τον εργασιακό χρόνο, εντατικοποιούν την εργασία, σπέρνουν την 
ανεργία. Οδηγούν τους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη φτώχεια. 
 Αποκρατικοποιούν – ιδιωτικοποιούν όσες επιχειρήσεις έμειναν ακόμα στην 
ιδιοκτησία του Κράτους. Η εξέλιξη αυτή θα ανεβάσει κατακόρυφα τα τιμολόγια και 
το κόστος ζωής.  
 Κυβέρνηση, ΕΕ και Τρόικα τρομοκρατούν – εκβιάζουν το λαό ότι δήθεν τα 
μέτρα είναι μονόδρομος για τη σωτηρία της χώρας. 
 Με τα νέα μέτρα θέλουν πρώτα να κατεβάσουν τους μισθούς και τα 
μεροκάματα στα επίπεδα της Ινδίας και Κίνας και μετά να κάνουν επενδύσεις ώστε 
να κερδίζουν περισσότερα.  
 Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής δεν υπάρχει ούτε μέλλον, ούτε φιλολαϊκή 
προοπτική. Οι θυσίες που μας καλούν να κάνουμε είναι χωρίς αντίκρυσμα, χωρίς 
τελειωμό. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για την καπιταλιστική κρίση. Το χρέος είναι 
παράνομο. Δεν το αναγνωρίζουμε. 
 Να μην δώσουμε άλλο χρόνο στην κυβέρνηση και τους συμμάχους της. Η 
διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική πάλη για την ανατροπή των μέτρων. Με 
κοινωνική συμμαχία – με μέτωπο απαντάμε στο δικό τους Μαύρο Μέτωπο 
Κυβέρνησης – Πλουτοκρατίας – ΕΕ – Τρόικας.  
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Χρέος όλου του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η οργάνωση και η ανάπτυξη 
μαζικών αγώνων άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Αγώνες που θα δίνουν την 
προοπτική ή θα ανοίγουν την προοπτική για την ανατροπή αυτής της πολιτικής.  
 

 
• ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
• ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 
• ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ 

 
• ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ 

 
 
 

 ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6/11 
 

ΑΘΗΝΑ: 11 π.μ. ΠΛΑΤ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 
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