
 

 

    Αθήνα, 11/12/2017 

 

Συνάδελφοι, 

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ φέρνει για ψήφιση στη 

Βουλή, αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης κεφαλαίου 

και ΕΕ. Τα μέτρα που ο ΚΠ περιλαμβάνει θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη φτώχεια τα λαϊκά 

στρώματα. Η περικοπή συντάξεων με τον επανυπολογισμό τους, οι νέες περικοπές του 

ΕΚΑΣ, η κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος, των συντάξεων χηρείας, των 

κοινωνικών επιδομάτων, η δραστική περιστολή των κρατικών δαπανών για  υγεία- 

περίθαλψη- πρόνοια, η ένταση της φορολογικής επιδρομής στο λαϊκό εισόδημα, η αρπαγή 

των κατοικιών των λαϊκών οικογενειών αποτελούν ένα βαρύ πλέγμα αντιλαϊκών μέτρων, 

αβάσταχτων για τις πλάτες του λαού. Ο ΚΠ επίσης προβλέπει την εφαρμογή του κόφτη 

στις δημόσιες δαπάνες για όλα τα παραπάνω, στην περίπτωση που δεν πιαστούν οι 

στόχοι του, ενώ η εφαρμογή της μείωσης του αφορολόγητου μέσα στο 2018 θεωρείται 

δεδομένη για τον ίδιο λόγο. 

Η ψήφισή του ΚΠ θα συνοδευτεί με την έγκριση νόμων ενάντια στα συνδικαλιστικά, 

εργασιακά δικαιώματα, στις ΣΣΕ, στην δυνατότητα απόφασης και κήρυξης απεργίας, 

όπως ακριβώς απαιτούν οι βιομήχανοι, τα μεγάλα μονοπώλια. Ετοιμάζονται επίσης μέτρα 

τσεκουρώματος των  επιδομάτων στέγασης, αναπηρίας, επιδότησης για φτηνότερα 

εισιτήρια στην αστική μετακίνηση ομάδων του πληθυσμού (συνταξιούχοι, ανάπηροι, 

φοιτητές κ.α.). 

Συνάδελφοι 

Το ταξικό εργατικό και λαϊκό κίνημα, τα συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, οι 

συνταξιουχικές οργανώσεις απαντάμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, κλιμακώνουμε την 

δράση μας ενάντια στην κυβερνητική πολιτική. 

Στις 14 Δεκέμβρη, Πέμπτη, το ΠΑΜΕ, τα ταξικά εργατικά συνδικάτα οργανώνουν 

Πανελλαδική, Πανεργατική Απεργία με συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις. Οι 

συνταξιούχοι παίρνουμε μαζικά μέρος στις συγκεντρώσεις αυτές. Ενισχύουμε τον αγώνα 

των παιδιών μας, στεκόμαστε στο πλευρό τους, δίνουμε μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση 

των κατακτήσεων του εργατικού- συνδικαλιστικού κινήματος, για την διεκδίκηση αιτημάτων 

που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Στην Αθήνα η 

απεργιακή συγκέντρωσή μας θα γίνει στην Ομόνοια στις 10.30 πμ. 

Οι συνταξιούχοι κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας, μετά τα 4 Συλλαλητήρια του 

περασμένου διαστήματος (Απρίλης, Ιούνης, Οκτώβρης και Νοέμβρης) με το μεγάλο 

Πανελλαδικό Συλλαλητήριο που οργανώνει η ΣΕΑ στις 15 Δεκέμβρη, Παρασκευή 

στην Αθήνα. Διεκδικούμε την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών μέτρων, την άμεση 

απόδοση της 13ης σύνταξης. Οι συνταξιούχοι της Αττικής έχουμε προσυγκέντρωση 

στα Προπύλαια στις 4.30 μμ και θα γίνει πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα. 
 

 

 

 ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ. 
 

  ΠΥΚΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ΜΑΣ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ. 

 

  ΕΜΠΡΟΣ ΛΑΕ ΜΗΝ ΣΚΥΒΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ – Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ. 


