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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
ΝΕΑ ΒΑΘΥΤΕΡΗ – ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
ΕΡΧΕΤΑΙ!!!
Το Σαββατοκύριακο που πέρασε (7-8 Μαΐου) η Κυβέρνηση σε πλήρη
εξάρτηση και υποταγή προς τους ∆ανειστές (τοκογλύφους) της Τρόικας, σχεδίασε
µαζί τους (Τροικανούς), το νέο µνηµόνιο µε περιεχόµενο νέων βάρβαρων και
βίαιων ανατροπών, πέραν των όσων έχουµε υποστεί µέχρι τώρα, όπου συµφωνείται
πολυετή εξάρτηση µε πλήρη αδιαφάνεια και υπέρβαση του Ελληνικού
Συντάγµατος και της νοµοθεσίας της Ε.Ε..
Το νέο δάνειο που ήδη αποφάσισαν, τάχα για να µας βοηθήσουν, θα γίνει η
αφορµή για την υποθήκευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας της χώρας και
µάλιστα για όλο το ποσό των οφειλών.
Επειδή γνωρίζουν ότι η χώρα δεν πρόκειται να ανταποκριθεί σε τόσο
δυσβάσταχτα και αξεπέραστα οικονοµικά βάρη, έχουν ήδη σχεδιάσει το πώς µέσα
από αυτή τη διαδικασία θα µας κατασχέσουν (ληστέψουν στην πραγµατικότητα),
όλα τα φιλέτα της ακίνητης περιουσίας όπως αεροδρόµια, λιµάνια, εθνικούς
δρόµους, το Ελληνικό και θα εξαγοράσουν έναντι «πινακίου φακής» τις δηµόσιες
εταιρίες (∆ΕΚΟ) όπως ∆ΕΗ, τον ΟΣΕ, την ΕΥ∆ΑΠ κτλ.
Συγχρόνως δροµολογούν την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, κορυφαίας
σηµασίας και υψηλής προσφοράς για το λαό µας, όπως την υγεία, την παιδεία, την
ασφάλεια, την καθαριότητα, την πυροσβεστική κτλ., προκειµένου να µεταφέρουν
στους πολίτες ολόκληρα τα βάρη και φυσικά να τις µετατρέψουν σε νέες εµπορικές
επιχειρήσεις, πολύ κερδοφόρες, για τους κερδοσκόπους.
Για όλα αυτά µαζί, µε τη νέα επέµβαση στους µισθούς και τις συντάξεις και
την αποδυνάµωση κάθε κοινωνικής προστασίας, επιβάλλεται από όλους µας να
αναλάβουµε πρωτοβουλίες και µε την ευθύνη που µας βαραίνει αναλόγως, να
δώσουµε τη νέα µάχη σε συνέχεια των αγώνων που εδώ και ένα χρόνο δίνουµε.

Στο χώρο µας, τα κενά αυξάνουν , το εκλογικό µετά από 6 µήνες δεν
έχει καταβληθεί, θα εφαρµόσουν και στα ∆ικαστήρια το απαράδεκτο νόµο
Ραγκούση µε αύξηση των ωρών εργασίας χωρίς αµοιβή, οι επιστροφές
εισφορών από το Τ.Ν. παραπέµπονται στις καλένδες κλπ.

Καλούµαστε όλοι,

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2011
ΝΑ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΟΝ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΩΡΑ 11:00π.µ.
Και σε όλη την Ελλάδα όπου γίνονται συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας.
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