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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ ΣΤΙΣ 

20 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ! 

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΦΑΓΗ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η 

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ! 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ 

ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ Ν’ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΗΣΟΥΜΕ! 

Η µνηµονιακή συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ µε την ψήφιση του µνηµονίου 3 και τα νέα µέτρα 

λιτότητας κορύφωσε την άγρια, νεοφιλελεύθερη επίθεση σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του 

ελληνικού λαού, στήνοντας ένα «σκηνικό» πρωτοφανούς βαρβαρότητας: επιστρατεύσεις απεργών, 

φοροµπηχτική πολιτική άνευ προηγουµένου, εργασιακά δικαιώµατα έναν αιώνα πίσω, µαζικά «λουκέτα» 

στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δηµόσιο σύστηµα υγείας υπό κατάρρευση, παιδεία υπό διάλυση, ανεργία 

σε πρωτοφανή ύψη, εργαζόµενοι και συνταξιούχοι σε απόγνωση.  

Η καταστροφική και βαθιά αντιδηµοκρατική πολιτική της ισοπέδωσης των µισθών και της κατάργησης 

των συλλογικών συµβάσεων εργασίας και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων διαπερνά πλέον 

κάθε χώρο δουλειάς –σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα- και οδηγεί τους εργαζόµενους στην κοινωνική και 

οικονοµική εξαθλίωση και στον «καιάδα» της ανεργίας, που έχει εκτιναχτεί πλέον σε επίπεδα κοινωνίας 

πλήρως κατεστραµµένης. Επιπλέον, η επίθεση ενάντια στο δηµόσιο τοµέα, ενάντια στα δηµόσια, 

κοινωνικά αγαθά µε τα «λουκέτα» σε νοσοκοµεία, σχολεία, πανεπιστήµια, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις 

µαζικές απολύσεις εργαζοµένων και το ενιαίο µισθολόγιο-«φτωχολόγιο» κατεδαφίζει τα αποµεινάρια των 

δηµόσιων κοινωνικών δοµών και του κράτους πρόνοιας και στέλνει τον λογαριασµό σε όλους τους 

πολίτες. 

Η πολιτική αυτή του «ακρωτηριασµού» εργασιακών δικαιωµάτων, µισθών και συντάξεων συνοδεύεται 

από µια πρωτοφανή, ληστρική φορολογική πολιτική: η φοροεπιδροµή που υφίσταται σήµερα ο ελληνικός 

λαός από την τρικοµµατική, µνηµονιακή κυβέρνηση Σαµαρά  δεν έχει προηγούµενο όχι µόνο στην 

µεταπολεµική ιστορία της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Οι κεφαλικοί φόροι, τα 

«χαράτσια», η κατάργηση των φοροαπαλλαγών των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, η εκτίναξη του 

ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης και η «φοροτιµωρία» όσων έχουν παιδιά, έχουν οδηγήσει τη 

συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών σε απόγνωση και την ελληνική οικονοµία σε «αργό θάνατο». 

Και την ίδια στιγµή που φοροεξοντώνονται τα χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα µειώνεται σηµαντικά η 

συνολική φορολογική επιβάρυνση των µεγάλων ανωνύµων εταιρειών και των «εχόντων» και παραµένουν 

στο απυρόβλητο οι προκλητικές φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, οι λαθρέµποροι πετρελαίου και οι 

µεγαλοφοροφυγάδες. 

  

Ο στόχος αυτής της επίθεσης ενάντια στη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι παραπάνω από 

προφανής: πλήρης «κινεζοποίηση» των εργαζοµένων, ώστε να δουλεύουν για εξευτελιστικούς µισθούς και 



µεροκάµατα για χάρη της κερδοφορίας µια χούφτας πολυεθνικών εταιρειών και των ντόπιων ολιγαρχών. 

Γι’ αυτό το λόγο: 

  

ΜΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΟΝ «ΚΑΙΑ∆Α» ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΜΑΣ «ΠΕΤΣΟΚΟΒΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 

«ΒΙΑΖΟΥΝ» ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Απέναντι σε αυτήν τη βάρβαρη πολιτική δεν έχουµε άλλη επιλογή από την αντεπίθεση για να 

απαλλαγούµε από τα µνηµόνια, για να σταµατήσουµε τη φοροµπηχτική πολιτική, για να επιβάλλουµε τη 

διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους, για να εθνικοποιήσουµε-κοινωνικοποιήσουµε το τραπεζικό 

σύστηµα προς όφελος του ελληνικού λαού και της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. 

Όλοι και όλες στη Πλατεία Αγ. Βασιλείου στις 10.30 το πρωΐ. 

 

 

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 

 


