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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η 

 
πλάδειθνη – ζεο ,  
 Όπσο γλσξίδεηε απηέο ηηο εκέξεο γίλεηαη κηα δηαπξαγκάηεπζε ηεο Διιεληθήο 
Κπβέξλεζεο κε ηνπο Γαλεηζηέο νη νπνίνη θάζε κέξα δεηνύλ θαη θάηη πεξηζζόηεξν από 
ηνπο Έιιελεο . 
 Δπίζεο ε Κπβέξλεζε έρεη θαηαζέζεη ζηελ Βνπιή ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2015 
θαη ηελ Κπξηαθή ην Βξάδπ ζα γίλεη ζηελ Βνπιή ε ςεθνθνξία . 
 πλάδειθνη όινη βιέπνπκε όηη ε Κπβέξλεζε θάησ από ηελ πίεζε ησλ 
Γαλεηζηώλ έρεη ππνζρεζεί ήδε θαη άιια κέηξα εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 
ζπληαμηνύρσλ όπσο αύμεζε ηνπ ΦΠΑ ζηα είδε πξώηεο αλάγθεο, Αζθαιηζηηθό , 
πληαμηνδνηηθό ,κε αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο , κεηώζεηο ζπληάμεσλ , θαηάξγεζε ηνπ 
ΔΚΑ , αιιαγή ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο, θαηάξγεζε ηεο κείσζεο ηνπ 
θόξνπ αιιειεγγύεο. 
 Δπίζεο αιιαγή ηνπ πλδηθαιηζηηθνύ Νόκνπ κε θαηάξγεζε ησλ πλδηθαιηζηηθώλ 
δηθαησκάησλ, αιιαγή ηνπ ηξόπνπ απόθαζεο ησλ Απεξγηώλ κε πνζνζηό 50+1% ησλ 
θπζηθώλ κειώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη , ηελ πεξηθνπή ησλ πλδηθαιηζηηθώλ Αδεηώλ, 
ηελ θαηάξγεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ Οκνζπνλδηώλ, Δξγαηηθώλ Κέληξσλ θαη 
ΓΔΔ θαη επαλαθνξά ηνπ LOCK AOUT πνπ δελ ππάξρεη ζε θακία άιιε ρώξα ηεο 
Δπξώπεο θαη όιν απηό ρσξίο λα ππάξρεη ην παξακηθξό δεκνζηνλνκηθό όθεινο γηα ηελ 
Υώξα.Απηό δείρλεη όηη πξόζεζή ηνπο είλαη λα θαηαξγήζνπλ ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο. 
  

Κάηυ λοιπόν από αςηέρ ηιρ ζςνθήκερ ζαρ καλούμε όλοςρ να 
ζςμμεηέσοςμε ζηο ςλλαληηήπιο ηηρ ΓΕΕ ηην Κςπιακή ζηιρ 7 Δεκεμβπίος 
2014 και ώπα 17.00μ.μ. ζηην Πλαηεία ςνηάγμαηορ απένανηι ζε μία 
πολιηική πος εξαθλιώνει ηην Κοινυνία και έσει ήδη δημιοςπγήζει 
Ανθπυπιζηική κπίζη ζηην Υώπα. 

 Θευπούμε όηι είναι σπέορ ηος καθενόρ από εμάρ με ηην παποςζία μαρ 
να αναηπέτοςμε αςηέρ ηιρ πολιηικέρ. 
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