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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στην Θεσσαλονίκη πλατεία Αριστοτέλους
Σάββατο 8 Σεπτέμβρη στις 6μμ
με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο!
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για άλλη μια φορά επιχειρεί να παραπλανήσει
τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, όλους τους βιοπαλαιστές
λαϊκίζοντας και προπαγανδίζοντας «το τέλος των μνημονίων».




Με το 3ο και 4ο μνημόνιο που ψήφισαν να είναι σε πλήρη εφαρμογή!
Με πάνω από 700 μνημονιακούς νόμους να είναι εδώ!
Την ώρα που η «ανάπτυξη» τους σημαίνει ματωμένα πλεονάσματα έως
το 2060! Να χάνουμε δηλαδή συνεχώς από το μισθό μας, την σύνταξή
μας, την ασφάλιση μας!
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!

Στον κλάδο μας οι απώλειες είναι τεράστιες!
Τα τελευταία χρόνια χάσαμε περίπου 6 μισθούς. Δύο μισθούς από την
περικοπή 13ου και 14ου μισθού, 1 μισθό από το πάγωμα της
μισθολογικής

ωρίμανσης

από

την

1-7-2011,

1

μισθό

από

την

περικοπή όλων των επιδομάτων, πάνω από 1 μισθό από την μείωση
του αφορολόγητου, 1 μισθό από τα νέα χαράτσια (1% υπέρ ΤΠΔΥ,
2% υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης, 1% έκτακτη εισφορά για όσους
έχουν εισόδημα έως 20.000€ και 2% για πάνω από 20.000€). Αυτά
χωρίς να υπολογιστεί η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, ο ΕΝΦΙΑ και όλη η
φοροληστεία, η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης κ.λπ.

Οι θυσίες μας για τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων
πρέπει να σταματήσουν!

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οδηγεί το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες
μετατρέποντας την χώρα μας σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο πολέμου.
Το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και η παρουσία του εκεί με
πρόσχημα τις προσφυγικές ροές έχει δώσει «αέρα στα πανιά» της τουρκικής
επιθετικότητας, που αμφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της
πατρίδας μας.
Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής όταν βλέπει ότι
έχουν βγει μαχαίρια στην περιοχή μας με σχέδια για αλλαγή συνόρων.
Διαδηλώνουμε την αντίθεσή μας στην συμμετοχή της χώρας μας στους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου που η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γέμισε όλη την χώρα από τον Έβρο έως την
Κρήτη.
Για εμάς τους εργαζόμενους ένας δρόμος υπάρχει:
Ο δρόμος της οργάνωσης και της συλλογικής διεκδίκησης! Να αγωνιστούμε
και να παλέψουμε με επίκεντρο τις ανάγκες μας.
Μπροστά οι δικές μας ανάγκες! Να αλλάξουμε τη ζωή μας!

Συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ!
ΌΛΟΙ στο συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, Πλατεία Αριστοτέλους
Σάββατο 8 Σεπτέμβρη στις 6μμ.
ΌΛΟΙ στο συλλαλητήριο στην Αθήνα, Ομόνοια
Πέμπτη 13 Σεπτέμβρη στις 7μμ.
Αγωνιζόμαστε για:
Ανάκτηση των απωλειών μας.
Αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές.
Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων.
Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, κανένας κάτω από τα 751 ευρώ.
Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.
Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας.
Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΔΥΝΑΜΗ, ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ!
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