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Εμείς οι εργαζόμενοι και οι πολίτες του Ν. Αρκαδίας που 
συγκεντρωθήκαμε σήμερα 19  Οκτωβρίου 2011 σε 
συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Τρίπολης, αφού 
ακούσαμε τους ομιλητές αποφασίσαμε την έκδοση του παρακάτω 
ψηφίσματος: 
 
Η άγρια και άδικη επιδρομή της κυβέρνησης και της τρόικας σε 
βάρος της πλειοψηφίας του λαού μας, με τις πολιτικές των 
μνημονίων, του μεσοπρόθεσμου, -  και τώρα με το 
πολυνομοσχέδιο - της άγριας λιτότητας αποδεικνύονται 
καταστροφικές για τη χώρα, η οποία όλο και περισσότερο 
βυθίζεται στη δίνη της οικονομικής κρίσης, του χρέους και της 
ύφεσης. 
Όσο δεν επιτυγχάνονται οι «στόχοι», δηλαδή η αποπληρωμή 
των τοκοχρεολυσίων στους δανειστές, τόσο περισσότερα 
δυσβάστακτα μέτρα παίρνει η κυβέρνηση σε βάρος των πλατιών 
λαϊκών στρωμάτων, ενισχύοντας παράλληλα το μεγάλο κεφάλαιο 
και τους τραπεζίτες.  
 
Το Πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει: φτωχολόγιο - μισθολόγιο, 
απολύσεις με το πρόσχημα της εφεδρείας, νέα δυσβάσταχτα 
φορολογικά βάρη, την ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών 
Συμβάσεων και την κατακρεούργηση των συντάξεων, λειτουργεί 
ως σκούπα για το γενικό σάρωμα, όλων των ελάχιστων τελευταίων 
δικαιωμάτων, που έχουν απομείνει για τους εργαζόμενους και τους 
συνταξιούχους, και τη δημιουργία μιας εργοδοσίας πανίσχυρης, 
αυταρχικής, αφήνοντας από την άλλη μόνους και απροστάτευτους 
τους εργαζόμενους.  
 
Με τα μέτρα αυτά επιχειρούν να φέρουν σε πέρας, με ένα 
τελευταίο και τελειωτικό αυταρχικό χτύπημα, αυτό που από καιρό 
έχουν δρομολογήσει: την καταστροφή, του δημοσίου, των 
δημοσίων αγαθών, της κοινωνικής ασφάλισης, της εργασίας και 
της οικονομίας.  
 



Θέλουν μια χώρα και μια κοινωνία της απόλυτης φτώχειας χωρίς 
μισθούς, συντάξεις και δικαιώματα. 
Μια κοινωνία της συνεχούς εξαθλίωσης και της κατάργησης κάθε 
έννοιας, που αναφέρεται στο κοινωνικό κράτος και στην κοινωνική 
προστασία, μας έχουν προδιαγράψει ως το νέο νεοφιλελεύθερο 
παράδειγμα στην Ευρώπη. 
Η νέα επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
και του λαού δεν πρέπει να περάσει.  
Αυτά  τα  μέτρα  δεν  μπορεί  και  δεν  πρέπει  να  περάσουν 
Τα  χαράτσια  δεν  μπορούν  και  δεν  πρέπει  να  πληρωθούν 
Να τα πληρώσουν οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι 
μεγαλοεργοδότες, οι κατέχοντες μεγάλη ακίνητη περιουσία. 
 
Όλοι στους δρόμους για να ανατρέψουμε το μνημόνιο, το 
μεσοπρόθεσμο, την κυβέρνηση, την τρόικα. 
 

Αγωνιζόμαστε για: 
 
Να διώξουμε την τρόικα και να ανατρέψουμε την κυβέρνηση 
αλλά και το δικομματικό  πολιτικό κατεστημένο 
Να πάρουμε πίσω ότι μας έκλεψαν τα δύο τελευταία χρόνια σε 
μισθούς, συντάξεις, θέσεις εργασίας και δικαιώματα 
Να ανοίξουμε το δρόμο για μια άλλη πορεία της χώρας μας 
και για θετική για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα 
διέξοδο από την κρίση με διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους 
του χρέους, σύγκρουση με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της 
ευρωζώνης, ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της 
χώρας, εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση των στρατηγικών κλάδων 
και επιχειρήσεων και ριζική αναδιανομή εισοδημάτων και 
δικαιωμάτων σε βάρος του  κεφαλαίου. 
 

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


