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ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

18  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 
 

 
Εµείς οι εργαζόµενοι και οι πολίτες του Ν. Αρκαδίας που 

συγκεντρωθήκαµε σήµερα 18 Οκτωβρίου 2012 σε συγκέντρωση στην 
κεντρική πλατεία της Τρίπολης, αφού ακούσαµε τους οµιλητές αποφασίσαµε 
την έκδοση του παρακάτω ψηφίσµατος: 
 
 

� ∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ  ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ κοινωνία και 

οικονοµία 

Είναι 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 
 

� ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΜΕ 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 

 

� ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ 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 

∆ΕΝ ΤΟΛΜΑ! 

 

� ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ την πολιτική εκποίησης των 

δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών που αποτελούν τον αιµοδότη της 

ελληνικής οικονοµίας και προσφέρουν δηµόσια κοινωνικά αγαθά και 

υπηρεσίες. 

 

� ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ 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. 

 



� ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 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). 

 

� ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 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. 

 

� ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΜΕ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ την προκλητική φορολογική 

πολιτική η οποία επέφερε αφαίµαξη µισθωτών και συνταξιούχων (70 δις €) 

έναντι των ελεύθερων επαγγελµατιών (3,5 δις €) το 2011. 

 

� ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 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. 

 

� ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 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) 

 

ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  νναα  ννιικκήήσσοουυµµεε  



ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΟΥΜΕ 

 
Τη ∆ιοίκηση του Ε.Κ.Αρκαδίας να στείλει το παρόν ψήφισµα στους 
αρµόδιους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες , τα κόµµατα, τη 
Γ.Σ.Ε.Ε,  Α.∆.Ε.∆.Υ και να το δηµοσιεύσει στον Τύπο. 

 
 


