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• Αύξηση του επιδόµατο̋ ανεργία̋ και παράταση του 

χρόνου επιδότηση̋ µέχρι την εύρεση δουλειά̋. Απαγό-

ρευση των απολύσεων στι̋ κερδοφόρε̋ επιχειρήσει̋.

• Αύξηση τη̋ φορολογία̋ των µεγάλων επιχειρήσεων 

και των τραπεζών. Η Ελλάδα έχει από του̋ µικρότερου̋ 

συντελεστέ̋ φορολόγηση̋ επιχειρήσεων στην Ευρώ-

πη, ενώ κάθε χρόνο αυξάνονται τα έσοδα από τη φορο-

λόγηση των µισθωτών και συνταξιούχων.

• Αυστηρό και ουσιαστικό κοστολογικό έλεγχο σε όλα 

τα βασικά είδη κατανάλωση̋ και απαγόρευση των ανα-

τιµήσεων σε ποσοστό µεγαλύτερο από την αύξηση των 

µισθών.

• Κατάργηση των τροφείων στου̋ παιδικού̋ σταθµού̋ 

των ∆ήµων, και των εισιτηρίων στα εξωτερικά και στα 

απογευµατινά ιατρεία των δηµοσίων νοσοκοµείων.

• Έκπτωση από τη φορολόγηση εισοδήµατο̋ του συνό-

λου των τόκων για την αγορά κύρια̋ κατοικία̋.

• Πάγωµα των τιµολογίων των ∆ΕΚΟ και των κοινω-

φελών υπηρεσιών µε ταυτόχρονη ανάκληση των υπέρ-

µετρων αυξήσεων στα εισιτήρια των Μέσων Μαζική̋ 

Μεταφορά̋ και στα διόδια.

ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

Για το πλιάτσικο που έχουν εξαπολύσει 

οι τράπεζε̋ προτείνουµε:

• Τράπεζε̋ υπό δηµόσιο έλεγχο (Αγροτική, Ταχ. Τα-

µιευτήριο, Ταµ. Παρακαταθηκών) όχι µόνο δεν πρέπει 

να ιδιωτικοποιηθούν περαιτέρω, αλλά χρειάζεται να 

συντονιστούν άµεσα για τη συγκράτηση και τη µείωση 

των επιτοκίων χορηγήσεων, ειδικότερα σε ειδικέ̋ κοι-

νωνικέ̋ κατηγορίε̋ και στι̋ παραµεθόριε̋ περιοχέ̋.

• Να ληφθούν άµεσα έκτακτα µέτρα  για το «σπάσιµο» 

του «καρτέλ» των Τραπεζών και τη θεσµοθέτηση του 

ελέγχου των επιτοκίων.

• Να σταµατήσουν άµεσα οι κατασχέσει̋ και οι πλει-

στηριασµοί τη̋ πρώτη̋ κατοικία̋ νοικοκυριών. Νοµο-

θετική κατάργηση τη̋ δυνατότητα̋ των τραπεζών να 

προβαίνουν σε κατασχέσει̋ και πλειστηριασµού̋ τη̋ 

κύρια̋ κατοικία̋.

• Να απαγορευτεί στι̋ τράπεζε̋ να ασκούν τροµοκρα-

τία και βία σε φτωχού̋ ανθρώπου̋. Απαγόρευση τη̋ 

συγκεκριµένη̋ λειτουργία̋ σε δικηγορικά γραφεία και  

εισπρακτικέ̋ εταιρίε̋.

Κανεί̋ δεν έχει το δικαίωµα να µα̋ οδηγεί στα όρια τη̋ εξαθλίωση̋. ∆εν πρόκειται να συµβιβαστούµε 
µε τη µιζέρια που επιβάλλουν σε εµά̋ και τα παιδιά µα̋. 

Η ενεργοποίηση όλων µα̋ είναι ο µόνο̋ τρόπο̋ για να αλλάξουν τα πράγµατα. Παλεύουµε στα συν-
δικάτα µα̋, δηµιουργούµε κοινωνικά µέτωπα, απαιτούµε κοινωνική δικαιοσύνη, µαχόµαστε ενάντια 
στι̋ ιδιωτικοποιήσει̋. ∆εν υποκύπτουµε στην τροµοκρατία που µα̋ ασκούν λέγοντα̋ ότι δεν µπορεί 
να γίνει τίποτα. 

Όλοι µαζί έχουµε τη δύναµη να ανατρέψουµε την κατάσταση που µα̋ πνίγει!



Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τα λαϊκά στρώ-

µατα αλλά για τα κέρδη των επιχειρήσεων και των 

τραπεζών. Γι’ αυτό η πολιτική τη̋ οδηγεί σε οικονο-

µική ασφυξία του̋ πολίτε̋. 

Συγκεκριµένα:
Α. Εισοδηµατική Πολιτική

Η άλλη όψη τη̋ ακρίβεια̋ είναι το χαµηλό εισόδηµα 

των εργαζοµένων.

Η εισοδηµατική πολιτική χαρακτηρίζεται από απαρά-

δεκτα χαµηλέ̋ αυξήσει̋ σε µισθού̋ και συντάξει̋, 

ενώ αυξάνεται το ΑΕΠ και η παραγωγικότητα τη̋ ερ-

γασία̋. 

Σήµερα, ο κατώτατο̋ µισθό̋ παραµένει ο µικρότερο̋ 

µεταξύ των χωρών τη̋ Ευρώπη̋ των 15. Ο µέσο̋ όρο̋ 

του κατώτερου µισθού που έχει θεσπιστεί στην Ε.Ε. 

ανέρχεται σε 1.184 € το µήνα, ενώ στην Ελλάδα µόλι̋ 

658 €. 

Το συµπέρασµα είναι ότι ενώ παράγεται πλούτο̋ δεν 

µοιράζεται δίκαια σε όλου̋. Οι εργαζόµενοι χάνουν 

και οι επιχειρήσει̋ κερδίζουν. 

Μα̋ λένε ότι για την ακρίβεια φταίει:

• Η διεθνή̋ κρίση. 
Ψέµα, σιγά µη φταίει για όλα η διεθνή̋ κρίση... Η διεθνή̋ 

κρίση δεν εξηγεί γιατί στην Ελλάδα οι τιµέ̋ είναι υψηλό-

τερε̋ από τι̋ άλλε̋ χώρε̋, που επηρεάζονται επίση̋ απο 

την αύξηση τη̋ τιµή̋ του πετρελαίου. Kαι τελικά γιατί δεν 

µα̋ λένε και ποιο̋ ευθύνεται για τη διεθνή κρίση; 

• Ότι δεν έχουµε καταναλωτική συνείδηση. 
Ψέµα, oι τιµέ̋ στα περισσότερα βασικά είδη καθορί-

ζονται απο καρτέλ που επιβάλλουν απαράδεκτε̋ τιµέ̋ 

µε την ανοχή τη̋ κυβέρνηση̋. 

• Το κακό µα̋ ριζικό. 
Ψέµα, η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόµενο αλλά 

αποτέλεσµα τη̋ κυβερνητική̋ πολιτική̋ και τη̋ κερ-

δοσκοπία̋ των επιχειρήσεων. 

Β. Τιµολογιακή πολιτική 

Ενώ υποτίθεται ότι η απελευθέρωση, µέσω του «ελεύθε-

ρου ανταγωνισµού» θα έριχνε τι̋ τιµέ̋, στην πραγµατι-

κότητα βλέπουµε σκανδαλώδει̋ αυξήσει̋ σε όλα τα είδη 

πλατιά̋ κατανάλωση̋.

Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να περιορίσει την αι-

σχροκέρδεια και τα καρτέλ, και πυροδοτεί απροκάλυπτα 

το κύµα ακρίβεια̋. Αντί να επιχειρήσει να το ανακόψει, 

εγκρίνει µεγάλε̋ αυξήσει̋ (όπω̋ π.χ. στα τιµολόγια τη̋ 

∆ΕΗ και στα εισιτήρια των Μέσων Μαζική̋ Μεταφορά̋ 

- σειρά έχουν τα τιµολόγια του ΟΤΕ;) που δηµιουργούν 

αλυσιδωτέ̋ συνέπειε̋, καθώ̋ θέλει να ιδιωτικοποιήσει 

όλε̋ τι̋ ∆ΕΚΟ και να τι̋ προσφέρει στου̋ ιδιώτε̋ µε µε-

γάλα κέρδη.

Γ. Ιδιωτικοποιήσει̋ 

Η ιδιωτικοποίηση δηµόσιων κοινωνικών αγαθών, όπω̋ η 

υγεία και η παιδεία, επιβαρύνουν ακόµη περισσότερο 

του̋ εργαζόµενου̋. Οι πολίτε̋ αναγκάζονται να πλη-

ρώνουν για πράγµατα που το κράτο̋ οφείλει να παρέ-

χει δωρεάν και σε καλή ποιότητα.

ΜΑΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΓΙΑ ΧΑΖΟΥΣ ; 

Δ. Ασυδοσία Τραπεζών 

Η κυβερνητική πολιτική καλύ-

πτει την ασυδοσία των τραπεζών, 

οι οποίε̋ µε τα υψηλά επιτόκια 

χορηγήσεων και τα χαµηλά επιτόκια 

καταθέσεων κερδοσκοπούν σε βάρο̋ 

του εισοδήµατο̋ των εργαζοµένων και 

οδηγούν τα νοικοκυριά σε υπερχρέωση.

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ Η ΠΛΑΚΑ !

Μπροστά στην έκτακτη κατάσταση που προκαλεί το κύµα 

τη̋ ακρίβεια̋ απαιτούνται έκτακτα µέτρα για την ενίσχυ-

ση των εισοδηµάτων των  µισθωτών, των συνταξιούχων 

και των ανέργων. 

Για την ακρίβεια που αδειάζει τι̋  τσέπε  ̋µα  ̋προτείνουµε:

• Ουσιαστικέ̋ αυξήσει̋ σε µισθού̋ και συντάξει̋ πέραν 

τη̋ Γενική̋ Συλλογική̋ Σύµβαση̋ Εργασία̋. Άµεση χο-

ρήγηση διορθωτικού επιδόµατο̋ στου̋ µισθωτού̋ και συ-

νταξιούχου̋ (επιπλέον των αυξήσεων που προβλέπονται 

από τι̋ Συλλογικέ̋ Συµβάσει̋ Εργασία̋ και την εισοδη-

µατική πολιτική τη̋ κυβέρνηση̋) µε στόχο να έχουµε κα-

τώτερο µισθό σε αξιοπρεπή επίπεδα. Το διορθωτικό αυτό 

ποσό προτείνουµε να είναι 200 ευρώ το µήνα το 2008 

για του̋ χαµηλόµισθου̋ και χαµηλοσυνταξιούχου̋ (ιδιω-

τικού και δηµόσιου τοµέα) και 100 ευρώ το 2009.


