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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΠΕΜΠΤΗ 18/10/2012

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ώρα 11 π.μ. ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ
(μετά τη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τη Βουλή)

Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, 

Όλοι μαζί στην Απεργία

➢ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
που ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ κοινωνία και οικονομία
Μέτρα που περικόπτουν δραματικά τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων 
και ενισχύουν τα κέρδη βιομηχάνων και τραπεζιτών.

➢ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ  τις ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
που καταστρέφουν τη ζωή μας, την κοινωνία και την οικονομία

➢ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ στην ισοπέδωση των εργασιακών, κοινωνικών και 
δημοκρατικών μας δικαιωμάτων που δοκιμάζουν τις αντοχές μας, γυρίζοντας τη χώρα 50 
χρόνια πίσω!

➢ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ την αντικοινωνική, αντεργατική, άδικη και 
εξοντωτική οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση κατ΄εντολή και απαίτηση των 
Τροϊκανών

➢ Απεργούμε και καταγγέλλουμε την πολιτική που ανέχεται την ακρίβεια και τις τιμές να 
καλπάζουν, το λαθρεμπόριο και την αισχροκέρδεια στην αγορά καυσίμων να οργιάζει, τις 
υπερ-τιμολογήσεις, τις τριγωνικές συναλλαγές γνωστών πολυεθνικών να συνεχίζονται, 
τους μεσάζοντες και τους μεταπράτες να ξεζουμίζουν παραγωγούς και καταναλωτές, ενώ 
η Κυβέρνηση παρόλα αυτά ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ!

➢ Αντιδρούμε και αντιπαλεύουμε την πολιτική εκποίησης των δημόσιων επιχειρήσεων και 
οργανισμών που αποτελούν τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας και προσφέρουν 
δημόσια κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.



➢ Καταγγέλλουμε τα μνημόνια γιατί το πρόγραμμα δεν βγαίνει, τα μέτρα διευρύνουν τα 
αδιέξοδα στην κοινωνία και την οικονομία, και οδηγούν τη χώρα  και την κοινωνία στη 
χρεοκοπία.

➢ Απαιτούμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συνεδριάζουν στις 18/10/2012 να ακούσουν 
τη  φωνή  της  κοινωνίας,  την  οργή  των  εργαζομένων  και  να  αναθεωρήσουν  ριζικά  τη 
λανθασμένη και αδιέξοδη ασκούμενη Ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική.

➢ Οι  νεοφιλελεύθερες  πολιτικές  λιτότητας  και  περικοπής  των  κοινωνικών  παροχών  που 
εκπορεύονται  από  το  ίδιο  διευθυντήριο  των  ισχυρών  της  Ε.Ένωσης  πρέπει  να 
απαντηθούν ΕΝΙΑΙΑ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ από ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους της Ευρώπης.
(σε συνεννόηση και  συντονισμό με  τις  Συνομοσπονδίες  της  Ευρώπης προωθούμε  την 
πρόταση για ενιαία αγωνιστική απάντηση των Συνομοσπονδιών των χωρών, τουλάχιστον 
του Νότου).

➢ Αγωνιζόμαστε να αποκρούσουμε τις νέες απαιτήσεις των Τροϊκανών, οι οποίοι 
αποθρασύνθηκαν τελείως και απαιτούν ανατροπές και κατεδαφίσεις σε όλο το 
εναπομείναν εργασιακό θεσμικό πλαίσιο, όπως τριετίες, αποζημιώσεις, περαιτέρω 
ελαστικοποίηση εργασίας, αυξήσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, νομοθέτηση 
κατώτατου μισθού, κατάργηση της Εθνικής Σύμβασης, κ.λ.π.

➢ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την προκλητική φορολογική πολιτική η οποία 
επέφερε αφαίμαξη μισθωτών και συνταξιούχων (70 δις €) έναντι των ελεύθερων 
επαγγελματιών (3,5 δις €) το 2011.

➢ Απεργούμε και απαιτούμε ενίσχυση των εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομίας, 
τόνωση της ανάπτυξης για την ενίσχυση της απασχόλησης, πάταξη της μαύρης και 
ανασφάλιστης εργασίας, δημεύσεις περιουσιών για τους φοροφυγάδες, φοροκλέπτες και 
εισφοροκλέπτες, κοινωνικά δίκαιη αναδιανομή εισοδημάτων.

➢ Απαιτούμε τον άμεσο, αυστηρό και αποτελεσματικό έλεγχο σε όλες τις «ΛΙΣΤΕΣ» των 
φοροφυγάδων, αεριτζήδων που φυγαδεύουν τεράστια ποσά σε φορολογικούς 
παραδείσους και ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ συστηματικά κάθε προσπάθεια επιβίωσης της χώρας, 
κοροϊδεύοντας και εξαπατώντας την οικονομία και την κοινωνία.

➢ Οι απεργίες, τα συλλαλητήρια και οι αγώνες θα συνεχιστούν όσο συνεχίζονται αυτές 
οι αδιέξοδες και καταστροφικές πολιτικές 
(με την κατάθεση ή την τυχόν ψήφιση αυτών των εξοντωτικών  μέτρων θα υπάρξουν και 
νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις)

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να νικήσουμεΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να νικήσουμε


