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επειδή
εκτός απ’ τους τραπεζίτες
υπάρχουν και οι πολίτες!

Δ Ι Α ΚΗΡΥ Ξ Η
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ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ

Την οικονομική κρίση
να πληρώσουν οι υπεύθυνοι

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
11:00 ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ



Εργαζόμενοι – Άνεργοι – Συνταξιούχοι,

Επιχειρείται με πρόσχημα τη διεθνή χρηματοοικονομική κρίση να μας φορτώσουν με νέα βάρη και νέους φό-
ρους! Όμως τα προβλήματα στην οικονομία (ακρίβεια, φτώχεια, ανεργία κ.λ.π.) προϋπήρχαν στη χώρα μας, ως 
αποτέλεσμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής η οποία έχει πλήξει σοβαρά τα εισοδήματα και τη ζωή των 
εργαζομένων. Όταν το ίδιο το κράτος ανοίγει το χώρο των αυξήσεων και των βαρών, με τις αυξήσεις στα τιμο-
λόγια των ΔΕΚΟ, παίρνουν αφορμή και δικαιολογία τα καρτέλ στην αγορά και αυξάνουν ακόμα περισσότερο τις 
τιμές, τροφοδοτώντας την ΑΚΡΙΒΕΙΑ και την ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ διευρύνοντας έτσι τη φτώχεια και την εξαθλίωση 
των εργαζόμενων, των συνταξιούχων και των ανέργων!

Οι τραπεζίτες λειτουργώντας ως «κράτος εν κράτει» αυξάνουν τα επιτόκια αυθαίρετα και καταχρηστικά, απει-
λούν και εκβιάζουν τους δανειολήπτες, την αγορά, την οικονομία, έχοντας εξασφαλισμένη την ανοχή και την 
αδιαφορία της κυβέρνησης, επιχειρούν να κερδίσουν από την κρίση που οι ίδιες οι τράπεζες δημιούργησαν 
με την απληστία τους. Αδιαφορούν για τη κοινωνία και τους εργαζόμενους και δε κατανοούν ότι έτσι ρίχνουν 
«βενζίνη» στη φωτιά της κρίσης και της οικονομίας αρνούνται προκλητικά να σεβαστούν τις αποφάσεις των 
δικαστηρίων, να εφαρμόσουν τις ΣΣΕ!

  Να υποχρεωθούν οι τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια και τα υπερ-κέρδη 
τους στο ύψος των ευρωπαϊκών χωρών να σταματήσουν να λειτουργούν 
τοκογλυφικά σε βάρος των εργαζομένων, της κοινωνίας, της οικονομίας. 
Να παγώσουν ή να μειωθούν τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, να χορηγηθεί 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εργαζόμενων, να παταχθεί αυστηρά 
η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, να εφαρμοσθεί επιτέλους φιλεργατική 
οικονομική πολιτική, υπέρ των απλών πολιτών και όχι των εκλεκτών.

  Παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα και σοβαρή μείωση 
των εισοδημάτων τους μέσω του Νέου Προϋπολογισμού, προτείνονται Νέα Φορολογικά Μέτρα, Νέα 
Λιτότητα, Νέα δραματική μείωση του βιοτικού μας επιπέδου! Δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη κατάστα-
ση της εξαθλίωσης, της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων!

  Σύγκλιση μισθών με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ουσιαστικές και πραγματικές 
αυξήσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων ανεργίας, έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, μείωση του ΦΠΑ 
και όλων των φορολογικών βαρών των μισθωτών, αύξηση των φόρων 
στα μεγάλα εισοδήματα, έλεγχος και πάταξη της φοροδιαφυγής και της 
φοροκλοπής των OFF- SHORE εταιριών! Στήριξη των αποθεματικών και 
των πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία.

  Τη χρηματοοικονομική κρίση δεν την δημιούργησαν οι εργαζόμενοι και οι πολίτες! Τη δημιούργη-
σε ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός και οι ασκούμενες πολιτικές, που επέτρεψαν στο κεφάλαιο και 
στους άπληστους τραπεζίτες να δρουν ανεξέλεγκτα, να ζουν πλουσιοπάροχα και προκλητικά και να 
οικειοποιούνται τον δημόσιο πλούτο λεηλατώντας τις οικονομίες!

  Ριζική αλλαγή των ασκούμενων πολιτικών, αυστηρό έλεγχο και 
αποφασιστικό ρόλο του κράτους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 



ιδιαίτερα στην Εθνική - Αγροτική Τράπεζα και το Τ. Ταμιευτήριο! Ούτε ένα 
ευρώ για να σωθούν οι τραπεζίτες και τα προνόμιά τους. Λεφτά για τους 
πολίτες και όχι για τους τραπεζίτες! Μέτρα ενίσχυσης της πραγματικής 
οικονομίας και των δανειοληπτών- παραγωγών και καταναλωτών.

		Η αποβιομηχάνιση συνεχίζεται, επιχειρήσεις κλείνουν απολύοντας εργαζομένους, ενώ στην προοπτική 
της κρίσης και της ύφεσης γίνονται ή σχεδιάζονται απολύσεις, διαθεσιμότητες, υποχρεωτικές άδειες ερ-
γαζομένων!

   Ο ρόλος του κράτους ρυθμιστή, η στελέχωση και ενεργοποίηση των Επιθεωρήσεων Εργασίας και των ελε-
γκτικών μηχανισμών, είναι σήμερα αναγκαία και απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε για να μπει φραγμός στην 
ασυδοσία των εργοδοτών και στις παράνομες απολύσεις!

  Απαγόρευση των μαζικών απολύσεων αλλά και ΟΛΩΝ των απολύσεων 
σε επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
ή επιδότηση, όσο διαρκεί η «κρίση» και τουλάχιστον μέχρι 31-12-09. 
Διπλασιασμό της αποζημίωσης απόλυσης και εξίσωση της αποζημίωσης 
των εργατών με αυτή των υπαλλήλων. Επίδομα ανεργίας στο 80% του 
μισθού και επιμήκυνση του χρόνου χορήγησής του ώστε να εξασφαλίζεται 
ένα ελάχιστο επίπεδο επιβίωσης των εργαζομένων.

  Οι δαπάνες για την ΥΓΕΙΑ, την ΠΑΙΔΕΙΑ, την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, παραμένουν πολύ χαμηλότερες απ’τις 
πραγματικές ανάγκες ενός κοινωνικού κράτους και οι μικρότερες στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
αποτέλεσμα την ενίσχυση της ιδιωτικής δαπάνης την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών και τη 
συνεχή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες!

  Διπλασιασμό των κονδυλίων για την Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια, 
ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Κάλυψη όλων των κενών 
θέσεων στην Παιδεία, Υγεία, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των 
κοινωνικών δικαιωμάτων μας.

  Η κατάρρευση των αγορών αναγκάζει Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να κρατικοποιούν τράπεζες και επι-
χειρήσεις, για να σωθούν οι θέσεις εργασίας και οι βασικές, στρατηγικές δραστηριότητες των οικονομιών 
τους. Σε πλήρη αντίθεση η Ελληνική Κυβέρνηση επιμένει δογματικά να προωθεί εκποιήσεις δημόσιων 
επιχειρήσεων και οργανισμών πλήττοντας έτσι τους εργαζόμενους, την κοινωνία, το μέλλον και την προο-
πτική της χώρας. 

  Την ενίσχυση της ιδιοκτησίας και της συμμετοχής του κράτους στις 
στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, που θα 
διασφαλίζουν το ρυθμιστικό και αποφασιστικό ρόλο του κράτους και των 
εθνικών συμφερόντων. Φθηνές και ποιοτικές υπηρεσίες για τους πολίτες 
σε όλα τα δημόσια αγαθά και στις κοινωνικές υπηρεσίες.



  Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων παραμένει απαράδεκτα χαμηλό, με αποτέλεσμα να γίνονται 
ελάχιστα έργα, να ερημώνει η περιφέρεια να αυξάνεται η ανεργία, να χάνονται ευρωπαϊκά κονδύλια, 
να μην αναπτύσσεται η οικονομία και η χώρα!

  Την ουσιαστική αύξηση των κονδυλίων των δημοσίων επενδύσεων, την 
ενίσχυση του ρόλου του Κράτους στη παραγωγική διαδικασία της χώρας 
για την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Ενίσχυση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της πραγματικής οικονομίας, για να 
αποκρουσθούν οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
Να σταματήσουμε επιτέλους:

• την ΑΚΡΙΒΕΙΑ • τη ΛΙΤΟΤΗΤΑ • την ΑΝΕΡΓΙΑ

Απαιτούμε: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ!

4 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ,
4 ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

4 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,
4 ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
11:00 ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ


