
 

 

 
                                                                                                          Τρίπολη 25-09-2012 

 

Παλλαϊκός ξεσηκωµός στις 26/9 στην πανεργατική απεργία 

Κλιµάκωση των αγώνων, 

συνεργασία των δυνάµεων της αριστεράς, 

 για να µην περάσουν τα νέα  αντεργατικά µέτρα  
 

1. Τα νέα µέτρα δεν θα αφήσουν τίποτε όρθιο. 

Η συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ – ∆ΗΜΑΡ, αναιρώντας πλήρως τις 

προεκλογικές δεσµεύσεις των τριών αυτών κοµµάτων για επαναδιαπραγµάτευση – 

απαγκίστρωση από τα µνηµόνια, προωθεί µε το νέο πακέτο µνηµονιακών µέτρων, που 

δεν θα αφήσει τίποτε όρθιο στην κοινωνία και στην οικονοµία.   

Με το νέο πακέτο σφαγιαστικών περικοπών των 11,9 δις ευρώ, που στο τέλος 

θα φτάσουν τα 22 δις ευρώ, προωθούν: 

� Νέα τεράστια µείωση µισθών, συντάξεων και εφάπαξ. 

� Αύξηση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 

χρόνια. 

� Νέα µείωση, µε κρατική παρέµβαση, του κατώτερου µισθού. 

� Μείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 5%.  

� Ακόµα µεγαλύτερη ελαστικοποίηση του ωραρίου και ευκολότερες και 

φθηνότερες απολύσεις. 

� Μείωση ή κατάργηση κοινωνικών και προνοιακών επιδοµάτων (ΕΚΑΣ, 

οικογενειακά, αναπηρικά, πολυτεκνικά κλπ). 

� Κατάργηση ή  συγχώνευση εκατοντάδων δηµοσίων οργανισµών. 

� Εργασιακή εφεδρεία και απολύσεις εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα, µέχρι 

να συµπληρωθεί ο αριθµός των 150.000 αποχωρήσεων µέχρι το 2015. 

� Συγχωνεύσεις - καταργήσεις νοσοκοµείων, σχολείων, παιδικών σταθµών.  
� Αναστολή νέων προσλήψεων. 

� Περιορισµός των δηµοσίων δαπανών για παιδεία, υγειονοµική και 

φαρµακευτική περίθαλψη. 

� Νέα φοροεπιδροµή σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων µε αύξηση φόρων και 

κατάργηση των κοινωνικών φορολογικών εκπτώσεων και απαλλαγών. 

 

2. Τα νέα µέτρα προστίθενται στα παλιά και κάνουν αβίωτη τη ζωή των λαϊκών 

στρωµάτων. 

Τα µέτρα αυτά προστίθενται σε όλα τα προηγούµενα, που έχουν ήδη οδηγήσει την 

κοινωνία σε απόγνωση και την οικονοµία σε κατάρρευση µε ύφεση που θα φτάσει το 

2012 στο 7%.  

Η ανεργία, λόγω εφαρµογής των µνηµονιακών πολιτικών, έσπασε στη χώρα µας 

όλα τα µεταπολεµικά ρεκόρ, έχει φτάσει ήδη 24-25%. Εφόσον συνεχιστούν οι ίδιες 

πολιτικές προβλέπεται να φτάσει στο τέλος του χρόνου στο εφιαλτικό 28 - 30% και το 



2013 στο 34%. Οι µαζικές απολύσεις εργαζοµένων έχουν γενικευτεί. Η ανεργία των 

νέων έχει ξεπεράσει το 55% και χιλιάδες από αυτούς µε πτυχία και µεταπτυχιακά 

αναζητούν εργασία στο εξωτερικό ή συντηρούνται από τους γονείς τους, που κι αυτοί 

έχουν εξουθενωθεί οικονοµικά λόγω ανεργίας ή µείωσης των µισθών και των 

συντάξεών τους. 

Οι µισθοί στο ∆ηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα έχουν µειωθεί δραµατικά 20 – 

40%. Οι συντάξεις και τα επιδόµατα ανεργίας έχουν εξανεµιστεί. Η επιβίωση των 

εργαζοµένων, συνταξιούχων και ανέργων γίνεται πλέον πολύ δύσκολη έως αδύνατη. 

Οι εργασιακές σχέσεις και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας έχουν πλήρως 

αποδιαρθρωθεί και οι εργαζόµενοι καλούνται να εργαστούν και να αµειφθούν ως 

σύγχρονοι σκλάβοι για όσο χρόνο και µε όσα θέλουν οι εργοδότες. 

Ο δηµόσιος και κοινωνικός πλούτος της χώρας ξεπουλιέται αντί «πινακίου 

φακής» στερώντας την από αναντικατάστατα εργαλεία για την αναγκαία αναπτυξιακή 

και παραγωγική ανασυγκρότησή της. Η εκποίηση των δηµοσίων επιχειρήσεων και 

υποδοµών στρατηγικής και κοινωνικής σηµασίας αποτελεί εθνικό, κοινωνικό και 

πολιτικό έγκληµα, υπονοµεύει ουσιαστικά την ίδια την ανάπτυξη και το µέλλον της 

χώρας. 

Η µείωση µισθών και συντάξεων συνοδεύεται µε τεράστια φορολογική 

επιβάρυνση εργαζοµένων και συνταξιούχων, που απειλούνται µε κατάσχεση ακόµα και 

πρώτης κατοικίας, εάν δεν πληρώσουν τους µισθούς τριών και τεσσάρων µηνών, που 

είναι αθροιστικά ο υπεραυξηµένος φόρος εισοδήµατος και τα χαράτσια που τον 

συνοδεύουν. 

Εκατοντάδες – χιλιάδες δανειολήπτες «πνίγονται στα χρέη». Οι µειώσεις των 

µισθών και συντάξεων καθώς και η πρωτοφανής ανεργία έχουν καταστήσει αδύνατη 

την εξυπηρέτηση των δανείων τους.  

Οι εργαζόµενοι, άνεργοι και συνταξιούχοι, οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες και 

αγρότες, οι  νέοι και νέες επί 2,5 χρόνια βιώνουν την πλήρη ανατροπή των 

εργασιακών, µισθολογικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, δηµοκρατικών δικαιωµάτων 

τους. Η απόγνωση, η απελπισία, η κατάθλιψη, οι αυτοκτονίες έχουν γίνει πλέον 

στοιχεία της καθηµερινότητας των λαϊκών στρωµάτων.  

Εάν εφαρµοστούν τα νέα µέτρα, ο λαός οδηγείται σε πλήρη φτωχοποίηση 

και η χώρα σε οικονοµική και παραγωγική παρακµή.  

Η κυβέρνηση χρησιµοποιεί ακόµα και τη ναζιστική ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ως 

πολιτική εφεδρεία και δύναµη αποπροσανατολισµού του λαού. Χαρακτηρίζει τις 

κοινωνικές οµάδες που αντιστέκονται ως συντεχνίες και τις στοχοποιεί.  

Η ριζοσπαστική Αριστερά συνεχίζει να δέχεται σφοδρές επιθέσεις από το 

πολιτικό και οικονοµικό κατεστηµένο ως η κύρια δύναµη αντίστασης στα 

προωθούµενα κατεδαφιστικά µέτρα.  

Η συγκυβέρνηση, όµως, δεν πείθει το λαό. Ο αυταρχισµός, τα ψέµατα, ο 

εκφοβισµός δεν µπορούν να αποκρύψουν την πραγµατικότητα ότι τα προωθούµενα 

µέτρα θα µετατρέψουν τη χώρα σε κοινωνικό ερειπιώνα.  

 

3. Ανάπτυξη και κλιµάκωση των εργατικών και λαϊκών αγώνων για να µην 

περάσει το νέο πακέτο αντικοινωνικών µέτρων. 

 

Η φετινή πετυχηµένη κινητοποίηση στις 8 Σεπτεµβρίου στη ∆ΕΘ αποτέλεσε την 

αγωνιστική αφετηρία για ένα νέο και νικηφόρο κύκλο αγώνων του εργατικού 

κινήµατος ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές της συγκυβέρνησης, της τρόικας, του 

οικονοµικού και πολιτικού κατεστηµένου, της ευρωζώνης και της ΕΕ.  

Οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες µε τη µαζική και 

µαχητική συµµετοχή τους στην πανεργατική απεργία στις 26 Σεπτέµβρη, µε τη 

σχεδιασµένη κλιµάκωσή της, µε την πιο πλατειά ενότητα και συσπείρωσή τους, µε 

κοινωνικές συµµαχίες µε µικροµεσαία κοινωνικά στρώµατα µπορούν να 

ακυρώσουν το νέο πακέτο καταστροφικών µέτρων. Μπορούν και πρέπει, κάνοντας δική 

τους υπόθεση την επιτυχία και την κλιµάκωση της πανεργατικής απεργίας, να 



ξεπεράσουν την συµβιβαστική στάση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (ΠΑΣΚΕ-

∆ΑΚΕ), αλλά και σεχταριστικές πολιτικές περιχαράκωσης µέσα στο εργατικό κίνηµα 

και να δώσουν νικηφόρα προοπτική στους αγώνες τους. Μπορούν και πρέπει µέσα 

από την ανάπτυξη των αγώνων τους να διαµορφώσουν ένα διακριτό αγωνιστικό 

συνδικαλιστικό ρεύµα, που θα διεκδικήσει την πλειοψηφία σε όλα τα επίπεδα των 

οργάνων του εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος και θα αγωνιστεί για την 

ανασυγκρότησή του σε διεκδικητική, ριζοσπαστική, ταξική κατεύθυνση. 

Οι µνηµονιακές πολιτικές και οι κυβερνήσεις που τις υπηρετούν θα ανατραπούν 

στους δρόµους των κοινωνικών αγώνων.  

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 

10:30 π.µ. στη Πλατεία Αγ. Βασιλείου 

 

 

ΣΥΡΙΖΑ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 
 


