
1η ΔΕΚΕΜΒΡΗ  24ωρη

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ενάντια στον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΥΦΕΣΗΣ και ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Η ΓΣΕΕ απευθύνει αγωνιστικό και απεργιακό κάλεσμα ενότητας και αγώνα προς όλους τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους, τους άνεργους της χώρας για να αντιπαλέψουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τις αντεργατικές και αντικοινωνικές 
προβλέψεις του Νέου Προϋπολογισμού έτους 2012 που διαμορφώθηκε κατ' επιταγή και απαίτηση των Τροϊκανών.

Αντιστεκόμαστε, αντιδρούμε και απεργούμε, στις άδικες αντεργατικές και αναποτελεσματικές πολιτικές, 
που συνεχίζονται και από τη νέα Κυβέρνηση, παρά τα αδιέξοδα και την αναποτελεσματικότητα των μέτρων που 
εφαρμόστηκαν.

Ταυτόχρονα αντιπαλεύουμε όλες τις νομοθετημένες φοροεπιδρομές και τις αντεργατικές ρυθμίσεις που 
ανατρέπουν και καταργούν χρόνιες κατακτήσεις όπως ΣΣΕ, οικονομικά, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα 
των  εργαζομένων,  εντείνοντας  τις  εργατικές  και  κοινωνικές  αντιδράσεις  και  κινητοποιήσεις.

Η δογματική εμμονή Κυβέρνησης και Τρόικας σε μια αποτυχημένη Νεοφιλελεύθερη συνταγή, οδηγεί την κοινωνία 
αλλά και την οικονομία σε τραγικά αδιέξοδα, σε διεύρυνση και όξυνση των προβλημάτων της ύφεσης και της ανεργίας 
που  εκτοξεύτηκε  στο  17%.

Η ΓΣΕΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρα μας έχουν προβάλει και διεκδικούν ένα διαφορετικό μείγμα 
οικονομικής πολιτικής που θα υπηρετεί, τον ΑΝΘΡΩΠΟ και τις ΑΝΑΓΚΕΣ του και όχι τα ΚΕΡΔΗ και τους 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ.

Μια πολιτική που θα τερματίζει την δικαστική ασυλία όλων αυτών που λεηλάτησαν τον δημόσιο πλούτο, χρεοκόπη-
σαν τις επιχειρήσεις, μεταβίβασαν τις καταθέσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία και τώρα επικαλούμενοι την κρίση, 
αδυνατούν  δήθεν  να  πληρώσουν. 

Απαιτούμε να προωθηθεί ΕΔΩ και ΤΩΡΑ η δήμευση περιουσιών όσων εγκλημάτησαν σε βάρος των πολιτών και της 
Ελληνικής  οικονομίας.

Είναι πλέον ξεκάθαρο και απολύτως αποκαλυπτικό ότι τα αίτια της κρίσης, των ελλειμμάτων και του χρέους, 
πηγάζουν και οφείλονται στις αντιαναπτυξιακές πολιτικές, στις τζογαδόρικες και κερδοσκοπικές δραστηριό-
τητες των λεγόμενων «αγορών» και στην προκλητική και μακροχρόνια φοροδιαφυγή, φοροκλοπή, και εισφο-
ροκλοπή  των  επιχειρηματιών - μεταπρατών.

Αριστοτεχνικά και μεθοδικά καλλιεργήθηκε το κλίμα και στοχοποιήθηκαν τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι, για να 
δικαιολογηθεί η ακύρωση των κοινωνικών παροχών, τα βασικά και θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα των εργαζομέ-
νων ως η δήθεν κύρια αιτία του χρέους και των ελλειμμάτων και τα οποία παρά τις δραματικές και αιματηρές περικοπές 
όχι  μόνο  δεν  μειώθηκαν,  αλλά  απεναντίας  ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ! 



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ και το
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ των ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ 
ΠΕΜΠΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 
στις 11 η ώρα στο ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ

Τα αποτελέσματα αυτής της αδιέξοδης πολιτικής οδηγούν, στην εκτόξευση της ΑΝΕΡΓΙΑΣ, στην πιο βαθειά και 
παρατεταμένη ύφεση, στη φτωχοποίηση και εξαθλίωση μεγάλου τμήματος του ελληνικού πληθυσμού, χωρίς να 
ΛΥΣΟΥΝ κανένα απολύτως απ' τα δομικά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας, του χρέους και των ελλειμμάτων.

Η Κυβέρνηση οι Τροικανοί και οι Ευρωπαίοι ισχυροί (Μέρκελ & Σαρκοζί) επιμένουν και επιβάλουν την πιο σκληρή, 
αυστηρή, εξοντωτική, περιοριστική λιτότητας, στη χώρα μας και σ' όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, ώστε να 
εξασφαλίσουν τις Τράπεζες τους και τα τοκογλυφικά τους δάνεια αδιαφορώντας για τα κοινωνικά κουφάρια που 
αφήνει  πίσω  της,  αυτή  η  Νεοφιλελεύθερη  καταστροφική  πολιτική.

Η ΓΣΕΕ και τα Συνδικάτα της χώρας μας, έδωσαν, δίνουν και θα δίνουν μάχες σε εθνικό και Πανευρωπαϊκό 
επίπεδο για να ενώσουν όλες τις δυνάμεις τις εργασίας σε κοινό αγώνα απόκρουσης και ανατροπής αυτών των 
Πανευρωπαϊκών  αντεργατικών  πολιτικών.

Είναι πλέον αναγκαίο και απαραίτητο για να αντιπαλέψουμε αποτελεσματικά αυτή την αντεργατική θύελλα,
να  συνταχθούμε  ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  στον  κοινό  αγώνα. 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Σταθερά αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε την ακύρωση και ανατροπή των πολιτικών που προωθούν:

Τις εφεδρείες = απολύσεις, την ανεργία

Την ανατροπή και αμφισβήτηση των ΣΣΕ στον ιδιωτικό τόμεα, στις ΔΕΚΟ, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
στις  Τράπεζες 

Τις νέες δραματικές περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, στις Τράπεζες, κλπ

Το δραστικό περιορισμό της λίστας των ΒΑΕ και την περαιτέρω περικοπή των κυρίων και επικουρικών 
συντάξεων

Την εκποίηση = ξεπούλημα των ΔΕΚΟ, των οργανισμών και φορέων του Δημοσίου, στρατηγικής σημασίας 
και  κοινωνικού  οφέλους

Τη φοροεπιδρομή κατά των μονίμων και σταθερών «υποζυγίων» που πληρώνουν και διπλοπληρώνουν φόρους

Την περικοπή και τη συμπίεση του επιδόματος ανεργίας και των άλλων κοινωνικών παροχών

Την πλήρη και ανεξέλεγκτη ελαστικοποίηση και καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων 
και  των  βασικών  δικαιωμάτων  των  εργαζομένων!

Λέμε ΟΧΙ στην ΚΙΝΕΖΟΠΟΙΗΣΗ των εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών συνθηκών 
στη  χώρα  μας  και  στην  Ευρώπη.

Λέμε ΟΧΙ στα δεσμά των Μνημονίων των άδικων, σκληρών, υφεσιακών και αδιέξοδων φορολογικών, 
οικονομικών  και  αντικοινωνικών  μέτρων  του  προϋπολογισμού.

Διεκδικούμε έναν προϋπολογισμό ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης, αποδεσμευμένο 
από  τα  δεσμά  των  μνημονίων.
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