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Αθήνα, Μάρτιος 2010 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

 
 
 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Τα σοβαρά δημοσιονομικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα 
μας τα εκμεταλλεύονται οι κερδοσκόποι των αγορών και μαζί με τους «ισχυρούς» της 
Ε.Ε. επιβάλουν στη χώρα μας βάρβαρα νεοφιλελεύθερα μέτρα εις βάρος των 
εργαζομένων βυθίζοντας τη χώρα στην ύφεση. 

 
Τα οικονομικά μέτρα που εφαρμόζει η Κυβέρνηση πλήττουν δραματικά τα 

οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των 
ανέργων, χωρίς να υπάρχει το οικονομικό ισοδύναμο προς τους εργοδότες, τους 
έχοντες και κατέχοντες. 

 
Τα «θέλω» και οι απαιτήσεις των αγορών δεν μπορεί να γίνονται Κυβερνητική 

πολιτική. Η ανάπτυξη, η διεύρυνση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας είναι η 
ΜΟΝΗ και ΙΣΧΥΡΗ προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση. 

 

Οι εργαζόμενοι δηλώνουμε ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ αυτές τις 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. Όλοι μαζί μπορούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και να 

ακυρώσουμε τις νεοφιλελεύθερες συνταγές, τις άδικες και αδιέξοδες πολιτικές. 

Συμμετέχουμε μαζικά στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 11 του Μάρτη, και 

απαιτούμε: 
 

- Να αποκρουσθούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές γιατί 
διευρύνουν την ύφεση, την ανεργία, την φτώχεια και τις 
κοινωνικές ανισότητες. 
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- Να εφαρμοσθεί ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής 
πολιτικής το οποίο θα ενισχύει τα εισοδήματα και την 
πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη και την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 

 

- Να εφαρμοστεί μία πολιτική που θα σέβεται τα 
οικονομικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των 
εργαζομένων και θα αντιμετωπίζει την κρίση με όρους 
κοινωνίας. 

 

- Μία δίκαιη διανομή και αναδιανομή των φορολογικών 
βαρών υπέρ των ασθενέστερων και οικονομικά 
αδυνάτων, με πάταξη της παραοικονομίας, της 
φοροκλοπής και της εισφοροδιαφυγής.   

 

- Να μην αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, να 
μην μειωθούν οι συντάξεις. 

 
- Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που την δημιούργησαν, 

οι έχοντες και κατέχοντες. 
 

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι της χώρας, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ με κεντρικό σύνθημα:  
 

 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ  
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ  

 
 

Ο Λ Ο Ι  Σ Τ Η Ν  2 4 ω ρ η  

ΓΕΝΙ ΚΗ ΑΠΕΡΓ Ι Α  
 

 

την Πέμπτη 11 Μαρτίου στις 11:00 στο Πεδίο Άρεως 
 

Προσυγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας στις 9:00 π.μ.  
 
 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Δημούδης Βαγγέλης Μπάκας Γιώργος 



 


