
 

 
 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
ΔΚΣΑΚΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 
  Πεηξαηάο, 11/6/10 

 
πλάδειθνη νδεγνί, 

Ο δξφκνο πνπ αθνινπζεί ε ρψξα κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο Σξφτθαο θαη 
κε ηε ζπλαίλεζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ ππνινίπσλ θνκκάησλ δελ είλαη 
ππνρξεσηηθφο. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ. 

Η Κπβέξλεζε αληί λα ζπκπηέζεη ηα ιατθά εηζνδήκαηα θαη λα 
αθξσηεξηάζεη ηα εξγαηηθά δηθαηψκαηα, ζα κπνξνχζε λα 
αλαδηαπξαγκαηεπηεί ην ρξένο κε ηνπο δαλεηζηέο, λα δηεζλνπνηήζεη ην 
πξφβιεκα, λα επηδηψμεη ηε κείσζε ησλ εμνπιηζηηθψλ δαπαλψλ, λα 
θνξνινγήζεη ζθιεξά φζνπο θέξδηδαλ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, λα 
κεηψζεη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οχηε θαλ απαίηεζε λα δαλείδεηαη 
απεπζείαο απφ ηελ Ε.Κ.Σ., φπσο θαηφπηλ ενξηήο απνθάζηζε ε ίδηα ε Ε.Ε. 

 
πλάδειθνη, 

Απηή ε ηαθηηθή δελ ζα καο ζψζεη απφ ηελ θαηαζηξνθή, καο νδεγεί ζε 
απηήλ. Σα ηεξάζηηα πνζά πνπ ζα αθαηξεζνχλ απφ ηελ ηζέπε καο δελ ζα 
δνζνχλ γηα ηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αιιά γηα ηελ 
απνπιεξσκή κέξνπο ησλ ηνθνγιπθηθψλ δαλείσλ πνπ ιεειαηνχλ ηε ρψξα, 
ψζηε λα κπνξεί λα μαλαδαλεηζηεί ην θξάηνο. Έλαο θαχινο θχθινο 
ιηηφηεηαο, δαλεηζκνχ θαη ππνρξεψζεσλ. Δελ είλαη δίθαηε ηηκσξία γηα κηα 
θνηλσλία πνπ θαηαλάισλε ηάρα αιφγηζηα θαη πάλσ απφ ηηο δπλάκεηο ηεο. Η 
κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ δελ γεχηεθε 
απηέο ηηο ραξέο. Είλαη εμσθξεληθφ, άδηθν, παξάλνκν, αλήζηθν λα θαινχληαη 
θαη πάιη απηνί λα πιεξψζνπλ. ην Δεκφζην κε ηηο πεξηθνπέο εηζνδεκάησλ 
ηνπο, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε θαηάξγεζε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, 
κεγαιχηεξε αλεξγία θαη κείσζε ησλ απνδεκηψζεσλ απφιπζεο. Καη ε 
θαηάξγεζε ..Ε. ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ επηδφκαηα, σξάξηα, 
πελζήκεξν, ζπλερφκελα ξεπφ. Καη ηέινο γηα ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά, ζα 
θνιιάκε απιά έλζεκα άξα δελ ππάξρεη επηθνπξηθφ θαη φια απηά αξρίδνπλ 
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απφ 1-1-2010 κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΟΜΔΓ. Όπνηνο πηζηεχεη ην αληίζεην 
ΠΛΑΝΑΣΑΙ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΣΡΑΝ.  

Οη κηζζνί ζπλάδειθνη ζα μεθηλάλε απφ 700€, νχηε πξνυπεξεζία ζα 
ππάξρεη, νχηε ηξηεηίεο, νχηε πνιπεηίεο, νχηε δψξν Υξηζηνπγέλλσλ θαη 
δψξν Πάζρα, νχηε επίδνκα αδείαο θαη άδεηα. Θα ελζσκαησζνχλ φια ζην 
βαζηθφ κηζζφ ησλ 700€! Δάν θέλεηε να ηα ταρίζεηε ζηοσς ζάπιοσς 
πολιηικούς, ζηις πολσεθνικές, ζηα μονοπώλια και ζηην ολιγαρτία, 
μην έρθεηε ζηη Γενική σνέλεσζη ηοσ σνδικάηοσ, αλλά δεν θα έτεηε 
και κανένα δικαίωμα να λέηε ηι κάνει ηο σνδικάηο.  

Καη κέζα ζε φια απηά ζπλάδειθνη, εάλ ππνινγίζνπκε ηηο απμήζεηο 
άκεζσλ θαη έκκεζσλ θφξσλ, νη ζπληάμεηο θαη νη κηζζνί κεηαβάιινληαη ζε 
επηδφκαηα θηψρεηαο. Πφζν λφκηκν θαη δίθαην είλαη ζπλάδειθνη λα 
πιεξψλνπκε 100% γηα ζπληάμεηο θαη λα παίξλνπκε ην 48%. Π.ρ. εηζθνξέο 
πνπ πιεξψλνπκε γηα λα παίξλνπκε 1.400€ φηαλ είλαη λα βγνχκε ζηε 
ζχληαμε κε 10.500 ένζημα θα πάροσμε 680€ μειωμένη θαη γηα πιήξε 
ζχληαμε  
–αλ δνχκε– ζα ηελ παίξλνπκε ζηα 65. Δπζηπρψο ζπλάδειθνη απηφο ν 
δξφκνο πνπ επηιέγεη ε Κπβέξλεζε κε ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ησλ 
ππνινίπσλ θνκκάησλ, νδεγεί ζε κφληκε δηάιπζε ηεο θνηλσλίαο (θηψρεηα, 
αλεξγία, παξαβαηηθφηεηα, ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, λαξθσηηθά, 
εγθιεκαηηθφηεηα θ.ιπ.). Γηα λα κπνξέζνπκε φκσο λα δηεθδηθήζνπκε απφ 
θνηλνχ, πξέπεη πξψηα λα ελεκεξσζνχκε. Γη’ απηφ ζαο θαινχκε φινπο ζηελ 
έθηαθηε αλνηθηή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλδηθάηνπ. 

 
 

ΔΙΟΓΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗ 
ηις 20 Ιοσνίοσ ΚΤΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 11.00 π.μ. 

ΑΙΘΟΤΑ ΗΔΣΙΩΝ ΛΙΜΑΝΙ ΠΔΙΡΑΙΑ 
(ΚΑΦΔΣΔΡΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΛΗΣΑ ΠΟΤ ΦΔΤΓΟΤΝ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ 

ΜΤΣΙΛΗΝΗ) 
(ΔΙΟΓΟ ΠΤΛΗ Δ2) 

 
 

Η ΓΙΟΙΚΗΗ 
 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 
 
 
 ΠΑΠΑΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΔΡΜΑΣΗ ΜΗΝΑ 


