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Συναδέλφισσες /-οι, Εργαζόµενες/οι, Άνεργοι, Συνταξιούχοι

Τα συνδικάτα απευθύνουν προς όλους τους πολίτες ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ενότητας, αγώνα και 
συµµετοχής στο πανεργατικό αγωνιστικό συλλαλητήριο που γίνεται στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ το 
Σάββατο 10 Σεπτέμβρη για να αντιπαλέψουμε όλοι μαζί τις αδιέξοδες Νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 
εφαρμόζει η κυβέρνηση κατ' εντολή της ΤΡΟΪΚΑ και προς όφελος των Τοκογλύφων Δανειστών! Πολιτικές 
που συνθλίβουν τους πολλούς και τους αδύνατους ενώ ενισχύουν και ευνοούν τους λίγους, τους ισχυ-
ρούς και τους προνομιούχους! 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να επιβάλουμε την ανατροπή της Οικονομικής Κυβερνητικής και Ευρωπαϊκής 
πολιτικής που προκαλεί κοινωνικές ανισότητες, φτώχεια, ανεργία διεύρυνση της ύφεσης!

 Οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες και οι Νεοφιλελεύθερες πολιτικές  
δημιούργησαν την κρίση και καλούν εμάς να την πληρώσουμε µε απολύσεις, διαθεσιμότητες, λιτότητα, 
ανατροπή των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ακύρωση των ΣΣΕ. Επιτίθενται 
στους εργαζόμενους και ζητούν να πάρουν  πίσω ότι κατακτήθηκε με αγώνες, θεσπίστηκε, νομοθετή-
θηκε και πιστοποιήθηκε ως κοινωνικό αγαθό και ως εργατικές κατακτήσεις τα τελευταία 100 χρόνια!

Το “δόγμα” του νεοφιλελευθερισμού που υιοθέτησε η κυβέρνηση, στοχοποιεί τους 
εργαζόμενους σαν την κύρια αιτία των δεινών της κρίσης που πρεσβεύει ότι:  σε περιόδους ανάπτυ-
ξης και κερδοφορίας «οι αυξήσεις μισθών θα πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό» ενώ σε περιόδους ύφεσης 
και κρίσης «οι αυξήσεις μισθών θα μειώσουν την ανταγωνιστικότητα» αποδείχτηκε ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ και 
ΑΔΙΕΞΟΔΟ μιας και η ύφεση εκτινάχθηκε στο 5% .

Παρά την προκλητική φορολογική και επιδοματική πολιτική, οι επιχειρηματίες αποφεύγουν τις 
επενδύσεις, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας για την αύξηση των 
θέσεων εργασίας επιλέγοντας την εύκολη αλλά απαράδεκτη µεθοδολογία των απολύσεων, της υποα-
πασχόλησης, της ευέλικτης, ανασφάλιστης και χαμηλά αμειβόμενης εργασίας. Η κυβέρνηση επιτρέπει 
στους εργοδότες να λειτουργούν ως “ηγεμόνες” καταπατώντας ΣΣΕ , Νόµους και εργασιακά δικαιώματα. 
Με σύμμαχο τους την ΤΡΟΪΚΑ, τα παίρνουν ΟΛΑ, ζητούν ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!  

Τα κερδοσκοπικά «λόμπυ» εγχώρια και διεθνή με την αρωγή της Τρόικα πιέζουν και απαιτούν να 
βάλουν στο «χέρι» τις κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για να διασφαλίσουν τα 
τοκογλυφικά δάνεια,  την υποταγή της χώρας στα νεοφιλελεύθερα οράματά τους και την παράδοση άνευ 
όρων των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση,  ότι αν ΤΟΛΜΗΣΕΙ και 
προχωρήσει στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου και των επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας,  παραδί-
δοντας τα μοναδικά αναπτυξιακά εργαλεία του κράτους στους ιδιώτες κερδοσκόπους θα βρει απέναντί 
της το σύνολο της κοινωνίας.

Η ανεργία που χτυπά κάθε ελληνική οικογένεια,  αυξάνεται καθημερινά (στατιστικά εμφανίζεται στο 
16,5% ενώ η πραγματική είναι πάνω από 20%) και ειδικότερα στους νέους και τις γυναίκες ξεπερνάει το 
35%, µε δραματικές επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή, στα εισοδήματα και την κοινωνική ασφάλιση.

 Οι ανατροπές που συντελέστηκαν στα ασφαλιστικά δικαιώματα (αυξήσεις ορίων ηλικίας, μειώσεις 
συντάξεων) έκαναν αμφίβολη την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική προοπτική των εργαζομένων! Η 
περικοπή της 13ης και 14ης σύνταξης είναι η πλέον απαράδεκτη και αντεργατική ρύθμιση.  

Λύσεις για τους Πολίτες και όχι για τους Τραπεζίτες!

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ 
στις ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ  

στις ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ στις ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ στα ΒΑΕ

Οι οφειλές του κράτους και των ιδιωτών προς το ΙΚΑ (παρά τις συνεχόμενες ευνοϊκές ρυθµίσεις χρεών) 
αθροιζόµενες και µε την εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλοπή κ.α. κάνουν την οικονομική βιωσιμότητα 
του ΙΚΑ δραµατική. Οι οφειλές των ιδιωτών ξεπερνούν τα 15 δισ. € την ίδια ώρα που το ΙΚΑ ασφυκτιά 
οικονομικά! Απαιτούμε τη δέσμευση περιουσιών των «αετονύχηδων» εισφοροκλεπτών και την είσπραξη 
όλων των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία.

Το  μνημόνιο και το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας αλλά και το λεγόμενο «σύμφωνο για 
το ευρώ» αποτελούν την πλέον καταστροφική συνταγή  για τους εργαζόμενους και τις κοινωνίες και την 
πλέον αδιέξοδη πολιτική για την οικονομία και την έξοδο από την ύφεση, την κρίση, τα ελλείμματα και το 
χρέος, για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.  

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, με τους εργαζόμενους ΟΛΗΣ της Ευρώπης για να αντιπαλέψουμε τις 
Νεοφιλελεύθερες, Αντεργατικές πολιτικές, γι' αυτό προωθούμε πέρα από τις εθνικές και πανευρωπαϊκές 
δράσεις ώστε να αποκρούσουμε αυτές τις πολιτικές και να διαμορφώσουμε όρους και προϋποθέσεις μιας 
νέας ΕΥΡΩΠΗΣ που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα  των ΠΟΛΙΤΩΝ και ΟΧΙ μόνο  των ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ. 

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την Πανευρωπαϊκή διαδήλωση που πραγματοποιεί η ΣΕΣ και τα 
Ευρωπαϊκά Συνδικάτα το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου στην Πολωνία (προεδρεύουσα της ΕΕ).

Ριζική αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, κατάργηση των δεσμών του μνημονίου . 
Έκδοση ευρωομολόγου που θα ενισχύει τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την απασχόληση αλλά και την 
αναγκαία Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. 

Νέο αναπτυξιακό µοντέλο που θα δημιουργεί νέες και σταθερές θέσεις εργασίας που θα ενισχύσει 
την απασχόληση και την αναγκαια κοινωνική συνοχή. 

Απόρριψη και ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί «σταθερότητας του 
ευρώ» που νομοθετεί και συνταγματοποιεί τη λιτότητα και την κατάργηση των κοινωνικών παροχών 
των εργαζομένων.

Ανατροπή των πολιτικών λιτότητας – Ενίσχυση χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων. 

Προστασία των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σεβασμό στο θεσμό των ΣΣΕ και τον 
ΟΜΕΔ.

Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους με προτεραιότητα στους 
χαμηλοσυνταξιούχους 

Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Πάγωμα Τιμών και όχι μισθών και συντάξεων.

Κατάργηση της ψευτοαπασχόλησης, της µαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, των ελαστικών 
μορφών απασχόλησης, της «εφεδρείας» εργαζομένων. 

Αναστροφή αλλά και ακύρωση των συνταγών εκποίησης των ΔΕΚΟ, των στρατηγικής σημασίας 
επιχειρήσεων του δηµοσίου και των  επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Όχι στην εμπορευματοποίηση 
κοινωνικών αγαθών. 

Υπεράσπιση του ΙΚΑ και του Δηµόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος. Επιστροφή των ληστευθέ-
ντων χρηµάτων των δοµηµένων οµολόγων, διεύρυνση της λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων.

Την κρίση και τα χρέη να τα πληρώσουν οι Βιομήχανοι 
και οι Τραπεζίτες που τα δημιούργησαν 
όχι οι Εργαζόμενοι και οι Συνταξιούχοι! 
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Αντιδρούμε στις Νεοφιλελεύθερες & Αντεργατικές πολιτικές.
Διεκδικούμε την ενίσχυση  των δικαιωμάτων μας!

Όλοι μαζί μπορούμε!



Συναδέλφισσες /-οι, Εργαζόµενες/οι, Άνεργοι, Συνταξιούχοι
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χαμηλοσυνταξιούχους 

Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Πάγωμα Τιμών και όχι μισθών και συντάξεων.

Κατάργηση της ψευτοαπασχόλησης, της µαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, των ελαστικών 
μορφών απασχόλησης, της «εφεδρείας» εργαζομένων. 

Αναστροφή αλλά και ακύρωση των συνταγών εκποίησης των ΔΕΚΟ, των στρατηγικής σημασίας 
επιχειρήσεων του δηµοσίου και των  επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Όχι στην εμπορευματοποίηση 
κοινωνικών αγαθών. 

Υπεράσπιση του ΙΚΑ και του Δηµόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος. Επιστροφή των ληστευθέ-
ντων χρηµάτων των δοµηµένων οµολόγων, διεύρυνση της λίστας των Βαρέων και Ανθυγιεινών 
Επαγγελμάτων.

Την κρίση και τα χρέη να τα πληρώσουν οι Βιομήχανοι 
και οι Τραπεζίτες που τα δημιούργησαν 
όχι οι Εργαζόμενοι και οι Συνταξιούχοι! 

Διαδηλώνουμε - Διεκδικούμε - Απαιτούμε:
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Αντιδρούμε στις Νεοφιλελεύθερες & Αντεργατικές πολιτικές.
Διεκδικούμε την ενίσχυση  των δικαιωμάτων μας!

Όλοι μαζί μπορούμε!
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Δημιουργία δημόσιου πόλου στο πιστωτικό σύστηµα. Αυστηρό έλεγχο, εποπτεία και φορολόγηση 
των κεφαλαίων, του τραπεζικού συστήματος, των κερδών  και των χρηματοοικονομικών δραστηριο-
τήτων.

Πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, των εξωχώριων εταιριών (off-shore) των «τριγω-
νικών» συναλλαγών της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροκλοπής του λαθρεμπορίου καυσίμων με 
δημεύσεις περιουσιών και αυστηρές ποινές.

Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, των µεγάλων εισοδηµάτων, της εκκλησιαστικής περιουσί-
ας. Ριζοσπαστική φορολογική µεταρρύθµιση υπέρ µισθωτών και συνταξιούχων.

Αναβάθμιση και ενίσχυση της Δηµόσιας Δωρεάν Παιδείας - Υγείας - Πρόνοιας.

Κατάργηση των αντεργατικών νόμων για το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις που οδηγούν 
τους εργαζόμενους στη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση.

Καθιέρωση του θεσµού “Συνήγορος του εργαζόμενου”. Προώθηση εργατικού και κοινωνικού 
ελέγχου, ίδρυση φορέα επαγγελματικού κινδύνου.

Απαγόρευση των απολύσεων σε επιχειρήσεις που έλαβαν κρατική χρηματοδότηση ή επιδοτή-
σεις, αύξηση και επιμήκυνση του επιδόματος ανεργίας, ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της απασχόλη-
σης και μείωσης της ανεργίας.

Μείωση και όχι αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης. 

Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Όλοι μαζί μπορούμε 
Όλοι στο συλλαλητήριο & στον αγώνα

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΩΡΑ 18.00
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