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Μας κλέβουν τη ζωή 

Όλοι στην Οµόνοια το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 στις 11.00 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Στο όνοµα της κρίσης βιώνουµε την πιο βάρβαρη ανατροπή των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων και της κοινωνίας προς όφελος των 

τραπεζιτών, των κερδοσκόπων και του µεγάλου κεφαλαίου. 

Ένα και πλέον χρόνο τώρα, µε βάση το µνηµόνιο που εφαρµόζει η 

Κυβέρνηση και η Τρόικα, περικόπτονται ένα – ένα τα δικαιώµατα και οι 

κατακτήσεις των εργαζοµένων στο όνοµα των ελλειµµάτων και του χρέους. 

Το εισόδηµα, οι συντάξεις, τα ασφαλιστικά δικαιώµατα, οι συλλογικές 

συµβάσεις, τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά έχουν µπει στην κλίνη του 

µνηµονιακού Προκρούστη. 

Το έλλειµµα όµως και το χρέος, παρά την υποτίµηση του βιοτικού επιπέδου 

της κοινωνίας, όχι µόνο δεν αντιµετωπίστηκε, αλλά εξαιτίας της ύφεσης και 

της ανεργίας αυξάνεται ραγδαία. 

Οι «έχοντες και κατέχοντες» παραµένουν στο απυρόβλητο και συνεχίζουν 

να κερδοσκοπούν σε βάρος της κοινωνίας και της οικονοµίας. 

Παρά τις αρχικές δεσµεύσεις της Κυβέρνησης ότι δεν θα  χρειαστούν νέα 

µέτρα, νέα καταιγίδα αντιλαϊκών µέτρων περικοπών αύξησης φόρων 

ιδιωτικοποιήσεων απολύσεων περιορισµού ασφαλιστικών δικαιωµάτων, 

προωθείται. 

Το µνηµόνιο επίσηµα επεκτείνεται µέχρι το 2015 µε αόριστο χρόνο 

διαρκείας. 

Η ζούγκλα στην αγορά εργασίας διευρύνεται και γίνεται περισσότερο 

ανεξέλεγκτη. Οι εργοδότες αξιοποιούν το νέο αντεργατικό πλαίσιο που τους 

χάρισε η Κυβέρνηση για να µειώσουν τους µισθούς, να αυξήσουν τις 

απολύσεις, να καταργήσουν τις συλλογικές συµβάσεις. 

Μειώνονται και πάλι τα εισοδήµατα στο ∆ηµόσιο και στις ∆ΕΚΟ, 

παγώνουν οι µισθολογικές ωριµάνσεις, µειώνονται και πάλι οι συντάξεις 

µέσα από την αύξηση του ΛΑΦΚΑ και της ειδικής εισφοράς για όσους είναι 

κάτω των εξήντα ετών, µειώνονται εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις. 

Αυξάνεται η φορολογία µέσα από τη µείωση του αφορολόγητου και τη 

δραµατική αύξηση των έµµεσων φόρων. 

Στο όνοµα της κρίσης εκποιούνται τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά, ο δηµόσιος 

τοµέας και  η δηµόσια περιουσία. 



Κλείνουν σχολεία, νοσοκοµεία, ξεπουλιούνται οι ∆ΕΚΟ ανεξάρτητα αν 

είναι κερδοφόρες ανεξάρτητα από το ρόλο και τη σηµασία τους, για την ίδια 

τη χώρα και την ύπαρξή της σήµερα αλλά και µετά την κρίση. 

Το νερό, η ∆ΕΗ, ο ΟΤΕ, τα ΕΛΤΑ, οι Συγκοινωνίες, τα Λιµάνια, τα 

Αεροδρόµια, όλα βγαίνουν στο σφυρί για ένα κοµµάτι ψωµί, για να 

διασφαλιστούν τα κέρδη των δανειστών και να κερδοσκοπήσουν οι ιδιώτες 

και οι Τραπεζίτες. 

Τρόικα και Κυβέρνηση καταφεύγουν στην τροµοκρατία, τον εκβιασµό, για 

να καθυποτάξουν το συνδικαλιστικό κίνηµα και τους αγώνες µας. Μας 

ζητούν συναίνεση και υπευθυνότητα στη πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη 

πολιτική που διαλύει την κοινωνική συνοχή και γυρίζει τη χώρα µας και την 

Ευρώπη στον Μεσαίωνα. Η Ε.Ε. και οι δανειστές χρησιµοποιούν τη χώρα 

µας ως πειραµατόζωο για να επεκτείνουν τα νεοφιλελεύθερα σχέδιά τους 

και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

Απορρίπτουµε αυτή την πολιτική. 

∆ιεκδικούµε µια άλλη οικονοµική πολιτική µε αναπτυξιακά και κοινωνικά 

µέτρα, µε αναδιάρθρωση του χρέους προς όφελος των εργαζοµένων και των 

πολιτών, που θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και θα διευρύνει τα 

οικονοµικά και κοινωνικά µας δικαιώµατα. 

Ο αγώνας των εργαζοµένων, ο αγώνας της κοινωνίας για να µην περάσουν 

αυτά τα µέτρα, για µια άλλη πολιτική προς όφελος της κοινωνίας, αποτελεί 

τη µόνη προοπτική για τη χώρα.  

Αγωνιζόµαστε για µας και τα παιδιά µας, για τους συνταξιούχους, για τους 

άνεργους, για τους νέους, για τα µικροµάγαζα που κλείνουν, για τα φτωχά 

λαϊκά στρώµατα που οδηγούνται στο κοινωνικό περιθώριο. 

Αντιστεκόµαστε στην κοινωνική βαρβαρότητα. 

Η πατρίδα θα σωθεί όταν µπορούν να ζήσουν οι εργαζόµενοι,  οι νέοι, οι 

συνταξιούχοι, η κοινωνία. 

 

 

 

Όλοι στο συλλαλητήριο των συνδικάτων 
Το Σάββατο στις 4 Ιουνίου στις 11.00 στην Οµόνοια 
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