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πλάδειθνη νδεγνί,
Σα λέα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο καο νδεγνχλ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα ζηελ εμαζιίσζε ηεο
πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο καο δσήο. Πξνζπαζνχλ λα καο πείζνπλ φηη κφλν έηζη ε
ειιεληθή νηθνλνκία κπνξεί λα νξζνπνδήζεη, δεηψληαο απφ ηνπο κφληκα ηακεηαθψο εληάμεη
Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο λα πιεξψζνπλ ηελ θαθή δηαρείξηζε ηνπ θξαηηθνχ
ρξήκαηνο, ηε βφιεςε ησλ Δζλνπαηέξσλ θαη ησλ ζπλαθψλ παξαηξεράκελσλ ηεο εθάζηνηε
Κξαηηθήο Απιήο.
Εεηνχλ κείσζε ζπληάμεσλ, δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, δψξν Πάζρα, επίδνκα αδείαο,
απφ απηνχο πνπ έηζη θαη αιιηψο κπνξνχλ ζε εηζαγσγηθά λα ζπιιάβνπλ, δει. ηα 5
εθαηνκκχξηα θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο. Με ηνπο άιινπο ηη γίλεηαη; Ξεθίλεζαλ κε ην
Γεκφζην ηνκέα γηα ην ράιη ηνπ νπνίνπ απνθιεηζηηθή επζχλε έρνπλ νη πνιηηηθέο επηινγέο
ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο θαη φρη νη εξγαδφκελνη ζε απηψλ. Αιιά κελ ακθηβάιιεηε φηη ζε
ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα επεθηαζνχλ θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα, θαη’ εληνιή ησλ
θαξεθινθεληαχξσλ ραξηνγηαθάδσλ REN, TRISE, ΜΠΑΡΟΕΟ θαη ησλ Ηζρπξψλ ηεο
Δπξψπεο, MERKEL, SARKOZI θαη ησλ ππεξνπηψλ ΑΓΓΛΟΑΞΟΝΧΝ πνπ ζεσξνχλ φηη ε
Διιάδα θαη νη Έιιελεο είλαη ζάθνο ηνπ κπνμ γηα ηα δηθά ηνπο πνιηηηθννηθνλνκηθά παηρλίδηα
εμνπζίαο.
Αλαθέξεη ε Κπβέξλεζε φηη κε ηε κείσζε κηζζψλ, ζπληάμεσλ, κε ηελ αχμεζε ησλ
άκεζσλ θαη έκκεζσλ θφξσλ ζα κεηψζεη ην έιιεηκκα: ΦΔΜΜΑΣΑ. Απφ ην 1974 έσο
ζήκεξα δηνγθψλνπλ ην Γεκφζην ρξένο θαη απνβηνκεραλνπνηνχλ ηε ρψξα δεκηνπξγψληαο
ζπλερψο Κνκκαηηθέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Αληί λα ζηεξίδνπλ ηηο επελδχζεηο κηθξψλ θαη
κεζαίσλ ηάμεσλ κε έλα ζσζηφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, δεκηνχξγεζαλ κφλν
ξνπζθεηνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη βηνκεραλία δηαθζνξάο θαη έξρεηαη ηψξα ε Κπβέξλεζε
«λα εθπαηδεπηεί ζην θεθάιη ηνπ Καζηδηάξε» .
Πσο γίλεηαη πλάδειθνη λα μεθχγνπκε απφ ηελ χθεζε φηαλ δελ ππάξρεη θίλεζε
ρξήκαηνο ζηελ αγνξά; Όηαλ κε απηά ηα κέηξα θαη κε ηνπο ππάξρνληεο κηζζνχο (ζην
ζχλνιν ηνπ έηνπο ζα ράζνπκε ην 18% ηεο αμίαο ηνπ); Γελ ζα κπνξνχκε λα πάξνπκε ηα
θαζεκεξηλά δηα ηελ επηβίσζή καο; Έρεη αλαξσηεζεί άξαγε ν Πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο,
εληάμεη ην ζρέδην επί ράξηνπ, αιιά πνηνο ζα ην εθαξκφζεη ζηελ πξάμε; Μάιινλ νη
πεθσηηζκέλνη αζηεξνθσζηήξεο πνπ έρεη καδέςεη γχξσ ηνπ δελ έρνπλ πεηλάζεη πνηέ, δελ
έρνπλ δεη πνηέ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο πνπ ιέγεηαη ΑΝΔΡΓΗΑ. ίγνπξα δελ
μέξνπλ ηη ζεκαίλεη ην ΓΑΝΔΗΟ θαη ηα ΣΟΚΟΥΡΔΧΛΤΗΑ ησλ Σξαπεδψλ, δηφηη απιά
πλάδειθνη είλαη Σερλνθξάηεο, Γξαθεηνθξάηεο θαη αζρνινχληαη κφλν κε αξηζκνχο.
Με κία δηαθνξά, κφλν φπνπ επεκεξνχλ νη αξηζκνί , πησρεχνπλ νη Κνηλσλίεο θαη
απηφ κάιινλ δελ ηνπο ελδηαθέξεη, δηφηη είλαη πάξα πνιχ θαιά βνιεκέλνη κέζα απφ ηνπο
ρνξεγνχο πνπ δηαζέηνπλ. «βιέπε Κεθάιαην- νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα, θαξηέι, κίδεο
θ.ιπ.»
Μηιάεη ε Κπβέξλεζε φηη νη κφληκα ηακεηαθψο εληάμεη πξέπεη λα καηψζνπλ γηα λα
ζσζεί ε ρψξα θαη δελ ην ιέεη κφλν ε Κπβέξλεζε, εκκέζσο πιελ ζαθψο ην ιέεη ζχζζσκε
θαη ε Αληηπνιίηεπζε.
Καη εξσηνχκε ηνλ Πξσζππνπξγφ γηαηί δηαρσξίδεη ηνπο Έιιελεο ζε Παηξηθίνπο θαη
Πιεβείνπο θαη γηαηί πξνζηαηεχεη ηελ Διίη ηεο ρψξαο;

1. Γηαηί νη ππάιιεινη ηεο Βνπιήο εηζπξάηηνπλ 16 κηζζνχο;
2. Γηαηί δελ έγηλε κείσζε θαη πάγσκα ζηηο ζπληάμεηο ησλ Βνπιεπηψλ; Γηαηί δελ
έγηλε κείσζε ζηνπο κηζζνχο ησλ Βνπιεπηψλ, ζηα δψξα θαη ζηελ άδεηα; Γηαηί νη
Βνπιεπηέο βγαίλνπλ ζε ζχληαμε ζηελ ηεηξαεηία;
3. Γηαηί δελ έγηλε κείσζε θαη πάγσκα ζηηο ζπληάμεηο ησλ Γηθαζηψλ;
4. Γηαηί ν Κξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο επηδνηεί ηα Κφκκαηα κε 52 εθαηνκκχξηα
επξψ;
5. Γηαηί δελ έγηλε κείσζε θαη πάγσκα ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο
Γηνηθεηέο Σξαπεδψλ θαη ΓΔΚΟ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γεκφζην;
6. Γηαηί δελ θφβνληαη ηα παλάθξηβα απηνθίλεηα ησλ Βνπιεπηψλ, Γεκάξρσλ,
Ννκαξρψλ, Γηνηθεηψλ θαη ΗΑ;
7. Γηαηί νη Βνπιεπηέο λα έρνπλ δχν θαη ηξία γξαθεία, απνζπαζκέλνπο
ππαιιήινπο απφ άιιεο ππεξεζίεο;
8. Γηαηί εμαθνινπζνχλ θαη ππάξρνπλ επηηξνπέο εθηφο σξαξίνπ θαη εηζπξάηηνπλ
ηεξάζηηα πνζά;
9. Γηαηί ε πεξηνπζία ησλ ηακείσλ παξακέλεη αλεθκεηάιιεπηε;
10. Γηαηί ηα Οιπκπηαθά αθίλεηα πνπ ζηνίρηζαλ εθαηνκκχξηα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ
κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα; Απηά δελ είλαη πεγή εζφδσλ;
Γηαηί δελ ηα θάλαηε φια απηά πξψηα; Καη εθφζνλ δελ επαξθνχζαλ ηα κέηξα λα έξζεηε θαη
λα δεηήζεηε λα καηψζνπλ νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη θαη λα δεηήζεηε ηε ζηήξημή ηνπο.
Κχξηε Πξσζππνπξγέ ε γπλαίθα ηνπ Καίζαξα δελ πξέπεη λα θαίλεηαη ηίκηα αιιά θαη λα
είλαη.
Δξσηνχκε Κχξηε Πξσζππνπξγέ,
Γηαηί εθφζνλ αλήθνπκε ζηελ Δ. Έλσζε πξέπεη λα πιεξψλνπκε ην 4% ζηηο Ακπληηθέο
Γαπάλεο, φηαλ νη εηαίξνη καο δαπαλνχλ ην 2%, Γαιιία, Βέιγην, Γεξκαλία θ.ιπ.
Δκείο πξέπεη λα πξνζηαηέςνπκε ηα ζχλνξα ηεο Δπξψπεο ρσξίο ε Δπξψπε λα
ζπκκεηέρεη; Γηαηί πξέπεη λα δψζνπκε δπφκηζη δηζεθαηνκκχξηα επξψ γηα θξεγάηεο, άιια
ηφζα γηα ππνβξχρηα, άιια ηφζα γηα EUROFIGHTER ζε απηνχο πνπ καο θαηεγνξνχλ φηη
είκαζηε αλεπξφθνπνη, ραξακνθάεδεο, γιεληδέδεο θαη ζπαηαιάκε ηα ρξήκαηα ησλ
επξσπατσλ θνξνινγνπκέλσλ;
Γηαηί πξέπεη λα πιεξψλνπκε ηξεηο θνξέο επάλσ ην θφζηνο δσήο απφ ηνπο Δπξσπαίνπο
πνιίηεο θαη λα έρνπκε κηζζνχο ηξεηο θνξέο θάησ; Δκείο δελ αλήθνπκε ζηελ Δπξψπε;
Φσλάδεη ε Γεξκαλία γηα ην ζπάηαιν ειιεληθφ θξάηνο αιιά δελ ιέεη φηη εηζπξάηηεη 8
δηζεθαηνκκχξηα επξψ απφ ηηο εμαγσγέο ηεο ζηελ Διιάδα. Καη θπζηθά αλήθνπκε ζηελ
Δπξψπε, φκσο θαηά ην δνθνχλ, κφλν γηα ηα εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα, εθεί γηα απηνχο ε
Διιάδα είλαη ΠΑΥΗΑ ΑΓΔΛΑΓΑ γηα φια ηα ππφινηπα είλαη ΗΥΝΖ θαη θαθφκνηξε.
πλάδειθνη νδεγνί νη εληνιέο ηεο Δπξσπατθήο Κιίθαο είλαη ζαθέζηαηεο ˙ νη θησρνί
θησρφηεξνη θαη νη πινχζηνη πινπζηφηεξνη. Μελ έρεηε θακία απηαπάηε, ηα κέηξα δελ
πξφθεηηαη λα ζηακαηήζνπλ εδψ. ε ηξεηο κήλεο ζα έρνπκε ηα ππφινηπα, γηα απηφ πξέπεη
λα ΑΝΣΗΣΑΘΟΤΜΔ, ΝΑ ΟΡΓΑΝΧΘΟΤΜΔ ΟΛΟΗ ΣΟ ΤΝΓΗΚΑΣΟ.
Μφλν κέζα απφ ηελ έλσζε κπνξνχκε λα βάινπκε θξαγκφ ζηελ ΛΑΗΛΑΠΑ πνπ έξρεηαη θαη
ζηνλ εξγαζηαθφ ΜΔΑΗΧΝΑ πνπ νξακαηίδνληαη νη ηζρπξνί ηεο Δπξψπεο
ζπλεπηθνπξνχκελνη απφ ηνπο κεγαινθαξραξίεο ηνπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ θαη ηεο ΟΛΗΓΑΡΥΗΑ
ΣΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ.
πλάδειθνη νδεγνί κελ μερλάηε φηη ε ρεξζαία κεηαθνξά είλαη ε κεγαιχηεξε θηλεηήξηα
δχλακε ηεο ρψξα, έρνπκε δχλακε πλάδειθνη, αξθεί λα ην θαηαιάβνπκε θαη λα αθήζνπκε
απφ έμσ ηα κηθξνζπκθεξνληάθηα καο θαη λα βγνχκε έμσ απφ ην δηθφ καο κηθξφθνζκν
ρσξίο ηε κεηαθνξά ε Διιάδα είλαη θιηληθά ΝΔΚΡΖ θαη απηφ δελ πξέπεη λα ην μερλάκε.
Γηα απηφ ζπζπεηξσζείηε ζην ΤΝΓΗΚΑΣΟ, ελεκεξψζηε ην γηα θάζε πξφβιεκα πνπ
αληηκεησπίδεηε. Δλσζείηε κε ηε Γηνίθεζε θαη ειάηε καδί ηεο. Μφλν ελσκέλνη κπνξνχκε λα
αληηκεησπίζνπκε ηελ θαηεπζπλφκελε νξγαλσκέλε ΛΑΗΛΑΠΑ ελάληηα ζηα θεθηεκέλα
εξγαζηαθά καο ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ.

ΥΓ: Μπείηε ζηο site ηοσ Σσνδικάηοσ, διαβάζηε, ενημερωθείηε, ρωηήζηε μας να ζας
απανηήζοσμε.
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