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ΑΠΔΡΓΙΑ 11 ΜΑΡΣΗ
σνάδελφοι οδηγοί,
Γηα άιιε κηα θνξά νη κεγαινζηνκίεο θαη ηα κεγαιόπλνα ζρέδηα ηωλ πνιηηηθώλ καο
έθεξαλ ζε ΑΓΙΔΞΟΓΟ. Από ην έρνπκε ρξήκα, ζα παηάμνπκε ηε θνξνδηαθπγή , ηελ
εηζθνξνδηαθπγή, ζα πιεξώζνπλ νη έρνληεο θαη θαηέρνληεο. Γελ ρξωζηάκε ζε
θαλέλαλ. Πνπ πήγαλ ηα ΛΔΦΣΑ θύξηε Καξακαλιή; Καη όια ηα όκνξθα ηα ιόγηα ηα
κεγάια.
Καη ελώ πεξηκέλνπκε όια απηά, καο ήξζαλ ηα ΠΔΚΔΙΑ – ΠΑΡΣΔ ΣΑ
ΓΩΡΑΚΙΑ γηα λα κελ ΞΔΥΝΙΟΜΑΣΔ.
Μείωζε κηζζώλ, κείωζε ζπληάμεωλ, απειεπζέξωζε απνιύζεωλ, κε
θαηαβνιή απνδεκίωζεο, αύμεζε άκεζωλ θαη έκκεζωλ θόξωλ θαη όια απηά κε ην
πξόζρεκα ηεο ρξενθνπίαο θαη ζην όλνκα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ θαη ηνπ
ππόινηπνπ πεξηηπιίγκαηνο απηήο ηεο ρώξαο.
Κνηλώο ηόζν θαηξό νη πνιηηηθάληεδέο καο πνπινύζαλ ΦΤΚΙΑ ΓΙΑ
ΜΔΣΑΞΩΣΔ ΚΟΡΓΔΛΔ θαη καο ηα πνπινύζαλ γηα λα πεξλνύλ απηνί
«ΒΑΙΛΙΚΑ».
ΔΙΠΑΝ:
12/9/09. Γελ παγώλνπκε κηζζνύο, γηα λα κελ παγώζνπκε ηελ αγνξά. Αλ
απμήζνπκε ηνπο θόξνπο ζα βνπιηάμνπκε ηε ΜΔΑΙΑ ΣΑΞΗ.
23/10/09. Θα εθαξκόζνπκε ην δηθό καο πξόγξακκα αλεμαξηήηωο πηέζεωλ από
ηελ Δ. Έλωζε.
11/12/09. Γελ ζα πάξνπκε θαλέλα κέηξν νύηε ζρεδηάδνπκε θαηά ηωλ εξγαδνκέλωλ.
Σν έιιεηκκα ζα είλαη θάηω από ην 3% ην 2013.
13/1/2010. ηόρνο καο δελ είλαη λα πιεξώζεη ν θηωρόο κηζζωηόο θαη ν
ζπληαμηνύρνο, κπνξεί λα αξέζεη ζε θάπνηνπο ηξαπεδίηεο ζην εμωηεξηθό, αιιά εκείο
έρνπκε άιιν κνληέιν.
ΞΔΙΠΑΝ ΥΩΡΙ ΣΙΠΑ:
29/1/2010. Γηαθόπηνπκε πκβάζεηο, κεηώλνπκε κηζζνύο, ζπληάμεηο, ζα δώζνπκε
ηζρπξό κήλπκα ζηηο αγνξέο.
2/2/2010. Οη όξνη Γαλεηζκνύ απμάλνπλ ην Γεκόζην Υξένο. Οη Έιιελεο εξγαδόκελνη
πξέπεη λα καηώζνπλ.
11/2/2010. Υάλνπκε Δζληθή Κπξηαξρία, ζα βάινπκε ζηελ Διιάδα ΝΑΡΘΗΚΑ γηα
κείωζε ηνπ ειιείκκαηνο ζην 4%.
2/3/2010. Κηλδπλεύνπκε λα κελ πιεξώζνπκε ηνλ 6 ν, 5ν, 4ν, κηζζό θαη εζείο δεηάηε
Γώξν Πάζρα, Δπίδνκα Αδείαο θαη Γώξν Υξηζηνπγέλλωλ, είζηε ζνβαξνί;;;;;
Μαο έρνπλ γηα ΜΔΓΑΛΟΤ ΠΔΛΑΣΔ.
Σν εξώηεκα είλαη πλάδειθνη γηα πόζν θαηξό αθόκα ζα ηνπο
«ΑΝΔΥΟΜΔΘΑ»; Γηα πόζν θαηξό αθόκα ηνπο δήζελ ΠΑΣΡΙΩΣΔ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ
ΚΟΜΜΑΣΩΝ ζα ηνπο αθήζνπκε λα παίδνπλ κε ηελ επηβίωζή καο; Γηα πόζν θαηξό

αθόκα ζα ηνπο αθήζνπκε λα έρνπλ ηε ρώξα ΞΔΦΡΑΓΟ ΑΜΠΔΛΙ ζηελ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΛΙΚΑ ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ηνπ ΠΛΟΤΣΟΤ;
ΦΣΑΝΔΙ ΤΝΑΓΔΛΦΟΙ ΟΓΗΓΟΙ
ΟΛΟΙ ΣΟ ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΔΡΓΙΑ
ΣΙ 11 ΜΑΡΣΗ ΚΑΜΙΑ ΝΣΑΛΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΔΙ ΣΟ ΓΡΟΜΟ.
ΚΑΜΙΑ ΝΣΑΛΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΔΙ Δ ΠΛΟΙΟ – ΔΡΓΟΣΑΞΙΟ – ΑΠΟΘΗΚΗ.
Όινη λα δώζνπκε ην παξόλ γηα λα θαηαιάβνπλ όηη δελ κπνξνύλ λα παίδνπλ κε ηηο
νηθνγέλεηέο καο, ηηο δωέο καο θαη ηελ επηβίωζε απηώλ!!!!!

ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ 11 ΜΑΡΣΗ
ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ 08.00 Π.Μ. ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΔΙΡΑΙΑ
(ΚΡΗΣΙΚΑ – ΑΓΙΟ ΓΙΟΝΤΙΟ)
ΤΝΑΓΔΛΦΟΙ Η ΑΠΔΡΓΙΑ ΘΑ ΠΔΡΙΦΡΟΤΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ
ΑΤΣΟ ΜΗΝ ΒΓΔΙΣΔ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ
ΜΔ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΥΑΙΡΔΣΙΜΟΤ
Η ΓΙΟΙΚΗΗ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ι.ΠΑΠΑΓΑΚΗ

Μ.ΓΔΡΜΑΣΗ

