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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η συγκυβέρνηση και η Τρόικα ετοιµάζουν τη συνέχεια της βάρβαρης επίθεσης 

σε βάρος των εργαζοµένων και της κοινωνίας. 
Παρά τις προεκλογικές δεσµεύσεις των Κυβερνητικών κοµµάτων και το κείµενο 

της Κυβερνητικής συµφωνίας ότι δεν θα υπάρξουν νέες οριζόντιες µειώσεις µισθών 
και συντάξεων και νέες απολύσεις από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τις χθεσινές 
δηλώσεις των εκπροσώπων της Κυβέρνησης, στο νέο πακέτο µέτρων που 
συµφώνησαν οι κυβερνητικοί εταίροι, περιλαµβάνονται, συνεχίζονται και εντείνονται, 
νέα άδικα και αντιλαϊκά µέτρα που αποτελούν τη χαριστική βολή στους εργαζόµενους 
και στην κοινωνία. 

Η νέα περικοπή των µισθών, µέσα από την κατάργηση των υπολειµµάτων του 
13ου και 14ου µισθού, η νέα µείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων, η νέα 
κατακρεούργηση του εφάπαξ, η νέα περικοπή των δαπανών για την υγεία, η 
κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και οι µαζικές απολύσεις από το ∆ηµόσιο, 
αποτελούν και πάλι το βάρβαρο πλαίσιο πολιτικής της τρικοµµατικής Κυβέρνησης. 

Οι προσπάθειες των Κυβερνητικών εταίρων να παρουσιάσουν ότι κάποια από τα 
µέτρα είναι πιο ήπια, όπως το θέµα της εφεδρείας, δεν µπορούν να κοροϊδέψουν, ούτε 
να αποπροσανατολίσουν κανένα. 

Η νέα µορφή της εφεδρείας, ανεξάρτητα από προσωπεία, θα είναι περισσότερο 
σκληρή και βάρβαρη από την εφεδρεία που εφαρµόστηκε µέχρι σήµερα. Θα οδηγήσει 
δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο στην ανεργία και θα έχει δραµατικές 
επιπτώσεις στους πολίτες, εξαιτίας της διάλυσης των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών. 

Ο εκβιασµός που προωθείται σε βάρος των εργαζόµενων και της κοινωνίας ότι 
και τα νέα βάρβαρα µέτρα είναι αναγκαία, για να σωθεί η χώρα και να µη βγούµε από 
την Ευρωζώνη, έχει σαν µοναδικό στόχο να κάµψει τους αγώνες των εργαζοµένων, 
ενάντια στις µνηµονιακές πολιτικές που οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούν την 
κοινωνία σε καταστροφή και την οικονοµία σε νέα αδιέξοδα. Οι εργαζόµενοι στο 
∆ηµόσιο, οι εργαζόµενοι στον Ιδιωτικό Τοµέα, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι 
πρέπει να συνεχίσουµε και να κλιµακώσουµε τους αγώνες µας ενάντια και στα νέα 
αντιλαϊκά µέτρα. 

Η µαζική συµµετοχή των εργαζοµένων στο συλλαλητήριο της ∆ΕΘ, στη 
Θεσσαλονίκη, πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για τους νέους µεγάλους αγώνες. 
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