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ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ÔåôÜñôç

Οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ
και οι ΑΝΑΓΚΕΣ τους

πάνω από τις ΑΓΟΡΕΣ
και τα ΚΕΡΔΗ



�	 	Τα	«θέλω»	και	οι	απαιτήσεις	των	Αγορών	δεν	μπορεί	να	γίνουν	κυβερνητική	πολιτική	δεν	
τ’	αντέχει	η	κοινωνία,	δεν	είναι	λύση	για	την	πραγματική	οικονομία.

�	 	Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	δεν	μπορεί	να	είναι	η	Ένωση	Τραπεζιτών,	η	φωνή	των	χρηματιστών	
και	ο	«τροχονόμος»	των	αγορών!	Οφείλει	να	είναι	Ένωση	Πολιτών,	αλληλεγγύης,	συνο-
χής	και	θωράκισης	των	χωρών,	απ’	τα	κερδοσκοπικά	τρωκτικά.

�	 	Η ΕΥΡΩΠΗ ή Θ’ ΑΛΛΑΞΕΙ ή ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ.

�	 	Την	ΚΡΙΣΗ	να	πληρώσουν	οι	«ΚΡΟΙΣΟΙ»	που	δημιούργησαν	το	πρόβλημα	και	 τώρα	μας	
οδηγούν	στην		Ύφεση,	την	Ανεργία	και	την	κατεδάφιση	του	Κοινωνικού	Κράτους.

�	 	Η	ανάπτυξη,	η	διεύρυνση	 της	απασχόλησης,	η	μείωση	 της	Ανεργίας,	είναι	η	ΜΟΝΗ	και	
ΙΣΧΥΡΗ	προϋπόθεση	εξόδου	από	την	κρίση,	την	ανέχεια	και	την	περαιτέρω	υποβάθμιση	
της	χώρας	μας.

�	 	Ο	εποπτικός	και	ρυθμιστικό	ρόλος	του	Κράτους	είναι	σήμερα	όσο	ποτέ	άλλοτε	αναγκαίος	
και	απαραίτητος	για	την	επιβολή	κανόνων	και	μέτρων	κοινωνικής	πολιτικής.

�	 	Όλοι	μαζί	μπορούμε	να	υπερασπιστούμε	τα	δικαιώματα	μας	και	να	ακυρώσουμε	τις	Νεοφι-
λελεύθερες	συνταγές,	τις	άδικες	και	αδιέξοδες	πολιτικές.

�	 	Τα	«θέλω»	και	οι	ανάγκες	της	κοινωνίας	και	των	πολιτών	είναι	πιο	ισχυρές	από	αυτές	των	
κερδοσκόπων	και	των	Τραπεζιτών.

�	 	Απαιτούμε:	μέτρα	κοινωνικής	δικαιοσύνης,	πάταξη	της	παραοικονομίας,	της	φοροκλοπής,	
της	εισφοροδιαφυγής.	

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ!
	

Συναδέλφισες - Συνάδελφοι

Αναμφίβολα	η	χώρα	μας,	έχει	 τεράστια	προβλήματα	και	είναι	στο	στόχαστρο	 των	κερδοσκό-
πων,	των	τζογαδόρων	και	των	Νεοφιλελεύθερων	των	Βρυξελλών,	σε	καμία	περίπτωση	όμως	
δεν	μπορεί	και	δεν	πρέπει	να	υποταχθεί	στις	απαιτήσεις	και	τις	συνταγές	που	εξοντώνουν	τους	
πολίτες,	υπονομεύουν	 το	κοινωνικό	κράτος,	υποθηκεύουν	 το	μέλλον	και	 την	προοπτική	 της	
χώρας.

Τα	ελλείμματα,	 το	δημόσιο	 χρέος,	η	 έλλειψη	ανταγωνιστικότητας,	 δεν	δημιουργήθηκαν	από	
τους	εργαζομένους,	για	να	καλούνται	ΜΟΝΟ	ΑΥΤΟΙ	να	πληρώσουν	τα	σπασμένα!	Δεν	δημιουρ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

ΓΣΕΕ Οι	εργαζόμενοι	αντιδρούν	και	

Απεργούν	την Τετάρτη  
24 Φεβρουαρίου 2010 γιατί:

�  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ!



γήσαμε	εμείς	την	κρίση,	δεν	είναι	μόνο	Ελληνικό	το	πρόβλημα,	γι’	αυτό	δεν	μπορεί	η	Ευρ.	Ένω-
ση	να	«σφυρίζει»	αδιάφορα,	να	απαιτεί	και	η	κυβέρνηση	να	υποχωρεί!

Η	Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα,	και	η	Τράπεζα	Ελλάδας	έχουν	τεράστιες	ευθύνες	για	τη	σημε-
ρινή	κατάσταση	που	όχι	μόνο	δεν	έκαναν	τίποτα	για	να	την	αποτρέψουν,	αντίθετα	την	υποβοήθη-
σαν	και	την	ενίσχυσαν	συμπλέοντας	με	τις	πολιτικές	της	ασύδοτης	αγοράς.

Οι Αγορές, οι Τραπεζίτες και οι Χρηματιστές δημιούργησαν την κρίση (πουλώντας «αέρα» 
και αποδόσεις στα χαρτιά) ενώ μόλις έσκασε η φούσκα έτρεξαν στο Κράτος για ενίσχυση και 
κεφάλαια χωρίς να βάλουν ούτε ένα ευρώ απ’ την τσέπη τους και τώρα για να συνεχίσουν 
τις ίδιες προκλητικές κερδοφορίες, απαιτούν την κατεδάφιση κάθε εργασιακού κοινωνικού, 
ασφαλιστικού και οικονομικού δικαιώματος των εργαζομένων.

Οι	Νεοφιλελεύθεροι	«μάγοι»	που	οδήγησαν	έως	εδώ	τα	πράγματα,	τώρα	απαιτούν	και	δυστυ-
χώς	το	πετυχαίνουν	εκβιάζοντας	είτε	με	πτώχευση	και	χρεοκοπία,	είτε	με	στραγγάλισμα	χρη-
ματοδότησης	της	αγοράς	να	γονατίζουν	κυβερνήσεις	και	Λαούς	επιβάλλοντας	 τις	δικές	 τους	
μονεταριστικές	συνταγές	για	να	διορθωθεί	η	ζημιά	που	οι	ίδιοι	προκάλεσαν!	

«ΜΟΝΑ - ΖΥΓΑ τα θέλουν όλα δικά τους»
Αυτή	η	λογική	δεν	είναι	μόνο	Αντικοινωνική,	είναι	καταστροφική	για	το	μέλλον	και	την	προοπτι-
κή	της	οικονομίας	και	της	χώρας.	Δυστυχώς	αυτή	ήταν	η	κυρίαρχη	πολιτική	τα	τελευταία	χρόνια	
γι’	αυτό	εγκαταλείφθηκαν	οι	φοροεισπραχτικοί	και	ελεγκτικοί	μηχανισμοί,	οι	επενδύσεις,	ο	εκ-
συγχρονισμός	των	μέσων,	η	έρευνα	και	η	καινοτομία	με	αποτέλεσμα	να	κατρακυλήσει	η	Αντα-
γωνιστικότητα	της	ελληνικής	οικονομίας,	να	γιγαντωθεί	το	έλλειμμα	και	οι	εισαγωγές	(αύξηση	
εισαγωγών	=	αύξηση	ανεργίας!),	να	πλουτίσουν	οι	«αεριτζήδες».

Οι	ίδιες	δογματικές	εμμονές,	για	λιγότερο	κράτος	και	για	«ελεύθερη»	αγορά,	οδήγησαν	σε	εκ-
ποίηση	-	ξεπούλημα	-	δημοσίων	επιχειρήσεων	και	οργανισμών	γιατί	τάχα	οι	ιδιώτες	τα	κατάφερ-
ναν	καλύτερα	ενώ	το	μόνο	που	έκαναν,	ήταν	να	μειώσουν	τις	θέσεις	εργασίας,	τα	δικαιώματα	
των	εργαζομένων	και	την	αύξηση	της	κερδοφορία	τους,	την	οποία	διοχετεύουν	στο	εξωτερικό!

Το Λαθρεμπόριο καυσίμων, η παραοικονομία και η φοροκλοπή, οι υπερ-τιμολογήσεις-υπο-
τιμολογήσεις και η εξαγωγή - διαφυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό είναι οι μεγάλες πληγές 
αφαίμαξης των πόρων της οικονομίας που πρέπει να παταχθούν και να εκμηδενιστούν. Αυτά 
είναι τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας τα οποία επιδεινώνονται και από τη διεθνή κρίση 
κάνοντας την κατάσταση δραματική.

Αντιδρούμε - Απεργούμε γιατί αυτή πρέπει να’ ναι η ΣΤΟΧΕΥΣΗ των ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
και ΟΧΙ οι ΜΙΣΘΟΙ, το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ Κράτος και οι εργαζόμενοι.

Δεν	είναι	οι	μισθοί,	οι	συντάξεις,	οι	κοινωνικές	παροχές	το	πρόβλημα	της	οικονομίας	όπως	«πι-
στεύουν»	και	απαιτούν	εκβιαστικά	οι	«αγορές»,	οι	Κοινοτικοί	και	οι	οίκοι	«αξιολόγησης».

Αυτή είναι Νεοφιλελεύθερη συνταγή 
που πρέπει να ΑΠΟΚΡΟΥΣΘΕΙ!

Η αγορά οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία 
και ΟΧΙ η Κοινωνία την αγορά!



Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

Δεν ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ στις «ΑΓΟΡΕΣ»!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
v	 	Ένα	τελείως	διαφορετικό	μείγμα	οικονομικής	πολιτικής	που	θα	ενισχύει	 τις	επενδύ-

σεις,	την	Ανάπτυξη,	τον	εποπτικό	και	ρυθμιστικό	ρόλο	του	Κράτους,	την	ανακατανομή	
των	φορολογικών	βαρών,	την	ενίσχυση	της	αγοραστικής	δύναμης	των	εργαζομένων,	
την	αύξηση	της	Απασχόλησης,	την	ενίσχυση	της	Κοινωνικής	Ασφάλισης.

	 	Είναι	η	μόνη	αξιόπιστη	και	σοβαρή	πρόταση	που	θα	βγάλει	τη	χώρα	από	την	κρίση,	την	
ύφεση,	την	ΑΝΕΡΓΙΑ	και	θα	προωθήσει	την	κοινωνική	συνοχή	και	ευημερία.

v	 	Να παγώσουν οι ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, να μειωθεί η ΑΝΕΡΓΙΑ να αυξηθεί η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

v	 	Ουσιαστικές	αυξήσεις	μισθών,	ημερομισθίων,	ιδιαίτερα	των	χαμηλόμισθων,	με	υπογραφή	
μιας	ικανοποιητικής	ΕΓΣΣΕ.

v	 	Διασυνοριακή	φορολόγηση	των	χριματιστηριακών	και	 τραπεζικών	συναλλαγών	(φόρος	
Tobin).

v	 	Να	ενισχυθούν	τα	εισοδήματα,	οι	συντάξεις	και	η	αγοραστική	δύναμη	των	εργαζομένων,	
για	να	τονωθεί	η	πραγματική	οικονομία	και	η	απασχόληση.

v	 	Να	απορριφθούν	οι	συνταγές	της	λιτότητας,	της	περικοπής,	των	εργασιακών,	οικονομικών	
και	ασφαλιστικών	μας	δικαιωμάτων,	να	βελτιωθεί	το	βιοτικό	και	κοινωνικό	επίπεδο	των	
εργαζομένων,	να	προωθηθεί	η	αναγκαία	σύγκλιση	μισθών	με	την	Ευρ.	Ένωση.

v	 	Να	καταργηθούν	οι	επισφαλείς	σχέσεις	εργασίας	και	οι	εργολαβίες,	ώστε	να	τεθεί	ΤΕΛΟΣ	
στον	εργασιακό	μεσαίωνα	και	στη	βάρβαρη	εκμετάλλευση	των	εργαζομένων.

v	 	Σταθερή	δουλειά,	με	πλήρες	ωράριο,	αμοιβή	και	ασφάλιση	για	ΟΛΟΥΣ	για	να	εξασφαλι-
σθεί	ένα	δίκαιο	και	αξιοπρεπές	επίπεδο	διαβίωσης	αλλά	και	για	να	ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ	τα	Ασφα-
λιστικά	Ταμεία.

v	 	Να	πληρώσουν	ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ	οι	έχοντες	και	κατέχοντες,	οι	φοροφυγάδες,	οι	φοροκλέπτες,	
οι	«αεριτζήδες»,	οι	εξωχώριες	εταιρείες	(off-shore).

v	 	Να	μην	αυξηθούν	τα	όρια	ηλικίας	συνταξιοδότησης,	να	μην	μειωθούν	οι	συντάξεις	γιατί	
δεν	δίνουν	ΚΑΜΙΑ	ΛΥΣΗ	στη	βιωσιμότητα	και	την	αποτελεσματικότητα	του	Συστήματος	Κοι-
νωνικής	Ασφάλισης.	

v	 	Να	θεσπιστούν	νέοι	πόροι	ενίσχυσης	και	χρηματοδότησης	του	ασφαλιστικού	συστήματος	
σύμφωνα	με	τις	προτάσεις	της	ΓΣΕΕ,	να	εισπραχθούν	οι	διαφυγόντες	πόροι.

v	 	Το	πρόγραμμα	«Σταθερότητας	και	Ανάπτυξης»	είναι	αναγκαίο	να	 τροποποιηθεί	σε	πρό-
γραμμα	ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!
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