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ΑΠΡΙΛΗΣ 2017

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΑΣ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤAI ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΦΑΓΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΕ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΟΦΤΗ, ΣΕ Ο,ΤΙ ΠΕΝΙΧΡΟ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΣΤΟ ΑΚEΡAIΟ ΣΕ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΓΩΝΑΣ

Π Α Ρ Τ Ε Μ Α Ζ Ι Κ Α Μ Ε Ρ Ο Σ
στην ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

την ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΗ ώρα 10 πµ

στην ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Δημαρχείο Αθήνας).

• ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΑΠOΦΑΣΙΣΤΙΚΗ – ΑΔΙΑΚΟΠΗ - ΜΑΖΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΝΑ

ΠΡΟΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ - ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ - ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
∆εν τους φθάνει που µέχρι σήµερα έχουν κατακρεουργήσει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις µας,
έχουν αφαιρέσει τα δώρα µας, η περικοπή του ΕΚΑΣ. Που µας αποκλείουν από την υγεία την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Που µας φόρτωσαν µε ανυπέρβλητα φορολογικά βάρη, ΕΝΦΙΑ. Που κατάργησαν όποια κοινωνική παροχή κατακτήσαµε. ∆εν τους φθάνουν τα δισεκατοµµύρια που κούρεψαν και άρπαξαν από τα ταµεία µας
για λογαριασµό των τραπεζιτών των επιχειρηµατικών οµίλων για την αιµατοβαµµένη τους ανάπτυξη. Τώρα µε
τα νέα αντισυνταξιουχικά - αντιλαϊκά µέτρα έρχονται να µας ισοπεδώσουν. Η Κυβέρνηση υποκρίνεται ότι διαπραγµατεύεται σκληρά, αφού έχει συµφωνήσει µε του δανειστές σε νέες θανατηφόρες περικοπές σε ότι έχει
αποµείνει από τις πενιχρές συντάξεις µας. Η εφαρµογή της «προσωπικής διαφοράς», σηµαίνει νέες καταστροφικές
περικοπές στις υπάρχουσες συντάξεις µας έως και 30%. Έχουν συµφωνήσει σε νέα µείωση του αφορολόγητου,
που σηµαίνει νέες περικοπές επάνω στις περικοπές, όπως και η εφαρµογή του αυτόµατου κόφτη.
Για τα παιδιά µας ετοιµάζουν εργασιακό µεσαίωνα µε αφαίρεση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, παραπέρα απελευθέρωση των ωραρίων εργασίας, την απελευθέρωση των απολύσεων. Αυτά απαιτούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και η Ευρ. Ένωση.
Καµία ανοχή στα µέτρα της κυβέρνησης. Να τελειώνουµε µε τις αυταπάτες, τον εφησυχασµό,
την αδιαφορία, την απογοήτευση, τον φόβο.
Απορρίπτουµε την µαύρη προπαγάνδα της κυβέρνησης και την προσπάθειά της να κατευνάσει µε ωµά ψέµατα, την δικαιολογηµένη οργή και αγανάκτηση µας.
Την ίδια ευθύνη έχουν και τα άλλα κόµµατα που έχουν ψηφίσει τα µνηµόνια και δεν πρόκειται να επαναφέρουν κανένα από τα καταργηµένα δικαιώµατά µας. ∆εν θα επιλέξουµε ποιος δήµιος θα µας αποκεφαλίσει.
∆εν υποχωρούµε δεν θα υποταχθούµε, δεν θα αποδεχθούµε και δεν θα νοµιµοποιήσουµε ποτέ στην
συνείδησή µας ως τετελεσµένο ότι µας έχει αφαιρεθεί. Μένουµε σταθερά στον δρόµο του αγώνα.
Μαζικά, αγωνιστικά δίνουµε την µάχη ενάντια στη νέα λαίλαπα, την νέα θανατηφόρα συµφωνία µε αφαίρεση της «προσωπικής διαφοράς», την µείωση του αφορολόγητου, τον αυτόµατο
κόφτη, που φέρνει η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
∆ιεκδικούµε την απόδοση στο ακέραιο, στις κύριες, τις επικουρικές συντάξεις µας, το ΕΚΑΣ, τα
µερίσµατα. Την επαναφορά των δώρων µας, 13ης και 14ης σύνταξης, τις παροχές στην δηµόσια υγεία
και ό,τι άλλο µας έχει αφαιρεθεί. Άµεση έκδοση και καταβολή των συντάξεων που εκκρεµούν.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών, φοροµπηχτικών νόµων, ανακεφαλαιοποίηση
των ασφαλιστικών ταµείων.
Συνάδελφοι Συνταξιούχοι

Ο δρόµος για το δυνάµωµα του κοινού µας αγώνα µε τα παιδιά µας µε το εργατικό λαϊκό κίνηµα είναι
η ανάγκη που πρέπει να εκπληρωθεί. ∆ρόµος για επιστροφή δεν υπάρχει.
Θα νικήσουµε µόνο δυναµώνοντας την πάλη µας, τους αγώνες, την µαζική δράση, για την ανατροπή
των αντεργατικών, αντιλαϊκών πολιτικών για να ζήσουµε καλύτερα µε το πλούτο που παράγουµε.
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