
                

 
 

ΡΖΛ ΡΔΡΑΟΡΖ 17 ΚΑΖ ΛΑ ΛΔΘΟΩΠΝΛ ΝΗ ΞΖΟΔΠΗΔΠ 

ΚΑΠ! ΘΑΛΔΗΠ ΠΡΖ ΓΝΙΔΗΑ! ΝΙΝΗ ΠΡΖΛ ΑΞΔΟΓΗΑ! 

  Πςναδέλθιζζερ – ζςνάδελθοι, 
Η θαηάζηαζε δελ πάεη άιιν! ΠΟΗΕΑ – ΑΛΔΙ ςπογπάθοςν ηο πιζηοποιηηικού θανάηος ηος λαού 

μαρ. Απηνί πνπ ζα θπβεξλνχλ αχξην ζηε ζέζε ηνπο δειψλνπλ αλεξπζξίαζηα φηη απηφ ην πηζηνπνηεηηθφ 
ζαλάηνπ… απιά ζα ην εθαξκφζνπλ. ΡΑ ΚΔΡΟΑ: 

 Πεηζφθνκκα ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ ζηα επίπεδα ηεο απφιπηεο εμαζιίσζεο: Θα αξρίζνπλ λα 
πιεξψλνπλ θφξν θαη φζνη παίξλνπλ 406€ ην κήλα - Αθαίπεζη και άλλων 650€ ηο σπόνο από ηοςρ 
δικούρ μαρ μιζθούρ. 

 Μεζνζηαζκηθή κείσζε ησλ ζπληάμεσλ θαηά 9% κέζσ θαηάξγεζεο ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζηηο 
ζπληάμεηο. ΑΘΝΙΝΘΔΗ Ζ ΘΑΡΑΟΓΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΖΠ ΓΗΑΦΝΟΑΠ ΠΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ.  

 Καηάξγεζε ηεο Κπξηαθήο – αξγίαο: Πξφθεηηαη γηα απφθαζε πνπ φρη κφλν ζηεξεί απφ ηνλ 
εκπνξνυπάιιειν ηε κνλαδηθή κέξα μεθνχξαζεο κέζα ζηελ εβδνκάδα, φρη κφλν νδεγεί ζηνλ αθαληζκφ ην 
κηθξνκεζαίν επαγγεικαηνβηνηέρλε, αλλά ηαςηόσπονα ανοίγει ηο δπόμο για ηη λειηοςπγία ηων 
δημόζιων ςπηπεζιών ηο Παββαηοκύπιακο.  

 Ιδησηηθνπνηήζεηο: Εθρσξείηαη ζε «επελδπηέο» πεξίπνπ ην 40% ηεο ειεθηξηθήο παξαγσγήο  απφ ιηγλίηε 
ηεο ΔΕΗ. Ξεπνπιηνχληαη κέζσ ηνπ ΤΑΙΠΕΔ ην 66% ηεο ΔΕΣΦΑ, ην 17% ηεο ΔΕΗ, ην 65% ηεο ΔΕΠΑ, ην 35% 
ησλ ΕΛΠΕ, ην 30% ηνπ Δηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ θ.ά. – Έπσονηαι νέερ αςξήζειρ ζε σπεώζειρ, 
ηιμολόγια ηλεκηπικού πεύμαηορ κλπ.   

Όηη ζηεξνχλ απφ ηνλ πεληρξφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ιατθνχ λνηθνθπξηνχ, ην πξνζθέξνπλ απιφρεξα ζην 
κεγάιν θεθάιαην, απηή ηε «ραβνχδα» πνπ δε ρνξηαίλεη κε ηίπνηα. ΡΑ ΑΛΡΗΚΔΡΟΑ: 

 Μείσζε ηεο θνξνινγίαο ησλ θεξδψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ ζην 26% απφ ην 29%.  

 Ελίζρπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδχζεσλ πξνθεηκέλνπ να δοθεί ακόμη πεπιζζόηεπο 
δωπεάν κπαηικό σπήμα ζηοςρ επισειπημαηικούρ ομίλοςρ. 

 «Ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο» ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δειαδή επιδοηήζειρ ηος 
«μιζθολογικού κόζηοςρ» ηηρ μεγαλοεπγοδοζίαρ: Ξαλά δηθά καο ιεθηά,  κε ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ 
άζιηα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ηεο αλεξγίαο κε «ραξηδηιίθη» 200€.  

 Επαλαθαζνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ κέζα απφ ηνλ «εμνξζνινγηζκφ ησλ 
πεξηηηψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ»: Τη ιέλε; Όηη αθφκα θαη ε φπνηα αλάιεςε ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ 
άκβιπλζεο ηεο αθξαίαο θηψρεηαο (π.ρ. ζρνιηθά γεχκαηα γηα λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ησλ ιηπνζπκηψλ 
ππνζηηηδφκελσλ παηδηψλ) ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πεηζφθνκκα ησλ επηδνκάησλ πνπ ιακβάλνπλ 
θαηεγνξίεο αδχλακσλ ζπλαλζξψπσλ καο πνπ ρξεηάδνληαη ζηήξημε. Σωπίρ ίσνορ ηζίπαρ, επιβάλλοςν ζηον 
θηωσό, ηον αδύναμο να πληπώζει για ηον εξαθλιωμένο, ηον πημαγμένο από ηην πείνα! ΛΑ ΡΗ 
ΠΖΚΑΗΛΔΗ ΔΞΑΛΑΘΔΚΔΙΗΩΠΖ ΡΝ ΘΝΗΛΩΛΗΘΝ ΘΟΑΡΝΠ! 

Πςναδέλθιζζερ – ζςνάδελθοι, 
Οη ίδηνη πνπ καο θαηαδηθάδνπλ ζηε θηψρεηα θαη ηε κηδέξηα κηιάλε πάιη γηα «θσο ζην ηνχλει», «επηζηξνθή 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαλνληθφηεηα» θιπ. Όκσο επηζηξνθή ζηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ζεκαίλεη 
εθαξκνγή θαη δηαηήξεζε φισλ απηψλ ησλ κέηξσλ θαη πνιιψλ άιισλ αθφκα. ΡΝ ΒΑΟΔΙΗ ΓΔΛ ΔΣΔΗ ΞΑΡΝ 
ΑΛ ΓΔΛ ΜΔΠΖΘΩΘΝΚΔ ΛΑ ΡΝΠ ΠΡΑΚΑΡΖΠΝΚΔ! Απηφ είλαη ην θαζήθνλ καο, θαη είλαη πιένλ 
επηηαθηηθφ, κηαο θαη νη θπβεξλψληεο μεδηάληξνπα ηζρπξίδνληαη φηη ε κε ζπκκεηνρή πνιιψλ εξγαδνκέλσλ 
ζηνπο αγψλεο απνηειεί αλνρή ή θαη ζηήξημε ηεο βάξβαξεο πνιηηηθήο!! ΠΡΗΠ 17 ΚΑΖ ΡΝΠ ΒΝΙΩΛΝΚΔ 
ΡΝ ΠΡΝΚΑ! Οη καδηθφηαηεο πξσηνκαγηάηηθεο απεξγηαθέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ΞΑΚΔ δείρλνπλ ην δξφκν:  

 

 

  

Ζ εκηελεζηική γπαμμαηεία ΓΔ-Ρ 

ΡΝ ΚΑΖ ΝΗ ΔΟΓΑΡΔΠ ΡΝΛ ΞΝΡΗΠΑΛ ΚΔ ΑΗΚΑ, ΔΚΞΟΝΠ ΙΑΔ ΠΖΘΩ ΘΑΗ ΞΝΙΔΚΑ! 
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