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Άδικα - Αντιλαϊκά - Αναποτελεσµατικά Μέτρα 

 

Η ΓΣΕΕ εκφράζει τη ριζική και έντονη διαφωνία της στο νέο πακέτο µέτρων 
(εκποίησης του δηµόσιου πλούτου, νέων δραµατικών περικοπών µισθών και 
συντάξεων, άγριας φοροεπιδροµής) που εξήγγειλε η κυβέρνηση.   

Μέτρα άδικα, ανισοµερή και αναποτελεσµατικά, συνέχεια της συνταγής ενός 
αποτυχηµένου µνηµονίου, που το µόνο που πετυχαίνουν είναι την συνέχεια της 
άδικης επιβάρυνσης των Ελλήνων πολιτών, την αποδυνάµωση του κόσµου της 
εργασίας, την εφιαλτική αύξηση της ανεργίας, τη διεύρυνση της φτώχειας και των 
κοινωνικών ανισοτήτων. Μέτρα που δυστυχώς κινούνται στον ίδιο φαύλο κύκλο 
διεύρυνσης του χρέους και του ελλείµµατος βυθίζοντας τη χώρα σε ακόµη 
µεγαλύτερη ύφεση.  

ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ, ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΦΟΡΟΦΥΓΑ∆ΕΣ και ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΕΣ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝ «ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΟΪ∆ΩΝ».  

Κυβέρνηση και Τρόικα συνεχίζουν αδιαφορώντας πλήρως για τις κοινωνικές 
επιπτώσεις και τα αδιέξοδα στην οικονοµία. Αντί για µέτρα αναδιανοµής 
εισοδηµάτων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που θα βγάλουν τη χώρα από την 
ύφεση, εκποιούν τα πάντα υποθηκεύοντας κάθε παραγωγική προοπτική για την 
ανάπτυξη της χώρας. Πρόκειται για καταστροφική νεοφιλελεύθερη συνταγή, όπως 
υπαγορεύεται από την Τρόικα, η οποία δεν αντιµετωπίζει κανένα από τα πραγµατικά 
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας. Εξυπηρετεί αποκλειστικά τα 
συµφέροντα των τοκογλύφων δανειστών, των κερδοσκόπων, των τραπεζιτών και 
των κάθε λογής επιχειρηµατιών που πλουτίζουν σε βάρος της χώρας και των 
εργαζοµένων. Αυτή η πολιτική και κάθε πολιτική που απαλλάσσει τους επιχειρηµατίες, 
τα κέρδη τους, το µαύρο χρήµα, τους αυθαιρετούντες απ’ όπου και αν προέρχεται 
δεν δίνει λύσεις και δεν έχει µέλλον.  

Όσο οι πολιτικές αυτές συνεχίζονται, τόσο θα συνεχίζονται οι αντιδράσεις και οι 
κινητοποιήσεις των συνδικάτων. Η ΓΣΕΕ στα πλαίσια συντονισµού του απεργιακού 
της αγώνα συγκαλεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 σύσκεψη µε τις Οµοσπονδίες µέλη.  
Η ΓΣΕΕ από κοινού µε την Α∆Ε∆Υ πραγµατοποιούν συλλαλητήριο διαµαρτυρίας το 
Σάββατο 4 Ιουνίου στις 11 π.µ. στην Πλατεία Οµονοίας και προετοιµάζουν 
νέες κινητοποιήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς το µεσοπρόθεσµο 
πρόγραµµα εντάσσεται σε συνολικό σχέδιο άγριας λιτότητας για όλους τους λαούς 
της Ευρώπης. 
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