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Πέμπτη 2 Απρίλη

Φτάνει πια, δεν πάει άλλο!
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Εργαζόμενοι – Συνταξιούχοι – Άνεργοι,

Απεργούμε για να αποκρούσουμε τις ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, την καλπά-
ζουσα ΑΝΕΡΓΙΑ, την υποβάθμιση και περικοπή των κοινωνικών, 
οικονομικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων! 

Οι ασκούμενες πολιτικές, η μείωση του προγράμματος δημοσί-
ων επενδύσεων, η κατάρρευση είσπραξης δημόσιων εσόδων, η 
έκρηξη της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής, και της εισφο-
ροκλοπής διεύρυναν προκλητικά τις εισοδηματικές και κοινωνι-
κές ανισότητες. 

Με συσσωρεμένα αυτά τα τεράστια  προβλήματα, η οικονομία 
μας βρίσκεται μπροστά σε νέα δεινά από την επερχόμενη διεθνή 
χρηματοοικονομική κρίση. Μια εξέλιξη που σε καμία περίπτωση 
δεν την προκάλεσαν και δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι και οι 
πολίτες. 

Την κρίση και τα προβλήματα της οικονομίας τα δημιούργησαν 
οι κυβερνώντες, οι πολιτικές τους και οι εργοδότες οι οποίοι ως 
φανατικοί του νεοφιλελεύθερου δόγματος επέτρεψαν την ανεξέ-
λεγκτη κίνηση των κεφαλαίων και της αγοράς, των ιδιωτικοποιή-
σεων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, μειώνοντας ή και 
εξαφανίζοντας το ρόλο του Κράτους! 

Η από χρόνια ασκούμενη αντιαναπτυξιακή και αντεργατική  πο-
λιτική ενοχοποιούσε αποκλειστικά τους εργαζόμενους, τα κοινω-
νικά δικαιώματα και το κράτος ενώ τώρα ζητά σύνεση, υπομονή 
και υπευθυνότητα και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί το Δημόσιο Χρή-
μα για βοήθεια και στήριξη του «αναξιοπαθούντος» Ιδιωτικού 
Τομέα και των τραπεζών! 

Και σα να μην έφταναν όλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση και η 
Ε. Ένωση στο όνομα μείωσης των ελλειμμάτων και αντιμετώπισης 
της κρίσης, σχεδιάζουν ακόμα πιο σκληρή λιτότητα, νέες περικο-
πές του ασφαλιστικού, νέα φοροεπιδρομή, πλήρη απελευθέρω-
ση των απολύσεων.



Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα!

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ! Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΕΝΑΖΕΙ!
Απεργούμε και απαιτούμε να ενισχυθούν οι μισθοί, οι συντάξεις και οι κοινωνικές  

παροχές έτσι ώστε να ενισχυθεί η αγοραστική μας δύναμη, η κατανάλωση και η ζήτηση. 
Την ώρα που δεν υπάρχουν λεφτά για τους εργαζόμενους δίνονται 28 ΔΙΣ€ στους Τρα-
πεζίτες και μάλιστα χωρίς όρους και εγγυήσεις ότι αυτά θα φτάσουν στην πραγματική 
οικονομία. Έτσι οι επιχειρηματίες με πρόφαση την οικονομική στενότητα, προχωρούν 
ανενόχλητοι σε ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΩΝ! Τελευταία μάλιστα προωθούν το εφιαλτικό σενάριο της μισής 
απασχόλησης (4ήμερα ή 3ήμερα), μισής αμοιβής και ασφάλισης, δηλαδή την πλήρη 
ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και την κατάργηση κάθε εργατικού δικαιώματος!  

  Όλες οι ηλικίες και όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν καθημερινά το φάσμα της 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ και της ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ειδικότερα όμως οι Νέοι και οι Γυναίκες είναι τα μεγα-
λύτερα θύματα με Ανεργία από τις υψηλότερες της Ε. Ένωσης και τις πλέον επισφαλείς 
σχέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερα ο κατασκευαστικός τομέας, το εμπόριο, η κλωστοϋφαντουργία, ο βιομηχα-
νικός τομέας και η Ναυτιλία, δοκιμάζονται από υψηλότατα ποσοστά Απολύσεων και 
Ανεργίας. Αν προστεθεί το επόμενο διάστημα και ο τουρισμός η κατάσταση θα γίνει 
εφιαλτική!

Για αυτό απαιτούμε άμεσα ΣΧΕΔΙΟ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αντιμετώπισης της κρίσης διαφο-
ρετικά η χώρα μας θα οδηγηθεί σε ύφεση, οι άνεργοι θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμε-
νο, η φτώχεια και η εξαθλίωση θα χτυπήσει κόκκινο.

Τα Συνδικάτα και οι Εργαζόμενοι δεν μπορούν να ανεχθούν αυτή την εξέλιξη, αυτή την 
τραγική κατάσταση γι’ αυτό απαιτούν τη ριζική αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής 
πολιτικής!

Αντιδρούμε στην αντεργατική και αντιαναπτυξιακή πολιτική γιατί φορτώνει ΟΛΑ τα 
βάρη στους εργαζόμενους και στα δικαιώματά τους ενώ αφήνει στο απυρόβλητο τους 
επιχειρηματίες και τους Τραπεζίτες που προκάλεσαν την κρίση! Αυτή η πολιτική είναι 
ΑΔΙΚΗ και ΑΔΙΕΞΟΔΗ γιατί διευρύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, κάνει 
τους φτωχούς ακόμα φτωχότερους και τους πλούσιους ακόμα πλουσιότερους και συγ-
χρόνως διευρύνει την κρίση και την ύφεση στην οικονομία! 



ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Απαγόρευση των Απολύσεων στις επιχειρήσεις που πήραν επιχορηγήσεις ή οικονομική 

βοήθεια από το πακέτο των 28 ΔΙΣ €.

• Ενίσχυση της Εργασίας και της Απασχόλησης με ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα 
από το κράτος και τους εργοδότες.

• Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του μισθού και διεύρυνση της χορήγησής 
του για δυο (2) χρόνια.

• Εξίσωση και αύξηση της αποζημίωσης των εργατών, με αυτήν των υπαλλήλων.

• Αύξηση των Δημοσίων Επενδύσεων και της πραγματικής οικονομίας.

• Αύξηση του προγράμματος της Εργατικής Κατοικίας και του προγράμματος Κοινωνικού 
Τουρισμού, για να αυξηθεί η απασχόληση και οι θέσεις εργασίας.

• Ενίσχυση και ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών (ΣΕΠΕ) για την πάταξη της 
μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, των επισφαλών μορφών απασχόλησης και της ερ-
γοδοτικής αυθαιρεσίας.

• Αυστηρή εφαρμογή των ΣΣΕ, της Εργατικής Νομοθεσίας και Δημοκρατική ρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων.

• Έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση Εργαζομένων, Συνταξιούχων, Ανέργων για να τονωθεί η 
αγοραστική δύναμη και η ζήτηση στην αγορά.

• Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά και στοιχειώδη καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες.

• Πάγωμα ή και μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ και των οργανισμών κοινής ωφέλειας.

• Στήριξη των Ασφαλιστικών Ταμείων και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Αυτά τα αιτήματα, αυτές οι διεκδικήσεις αφορούν όλους τους εργαζόμενους, όλους τους 
πολίτες, γι’ αυτό πρέπει να τα διεκδικήσουμε όλοι μαζί! Σαν μια γροθιά και μια φωνή!

Όλοι μαζί: Nα προστατεύσουμε τις δουλειές και τους ανέργους.
  Να ενισχύσουμε τα εργατικά, τα κοινωνικά και ασφαλιστικά  

μας δικαιώματα.  
  Να επιβάλουμε τη δίκαιη διανομή και αναδιανομή των εισο-

δημάτων υπέρ των ασθενέστερων και οικονομικά αδύνατων! 

ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!
ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
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