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ΠΡΕΒΕΖΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΞΕΗΚΩΜΟ 

ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΕΞΟΝΣΩΗ ΣΟΤ ΛΑΟΤ 

 
 

  Απηναπαζρνινχκελνη, Δπαγγεικαηίεο, Βηνηέρλεο, Έκπνξνη, Απηνθηλεηηζηέο, πληαμηνχρνη,  
Τα λέα κέηξα 13,5 δηο θαη ν πξνυπνινγηζκφο 2013 πνπ θέξλεη ε θπβέξλεζε καδί κε ηελ ΤΡΟΙΚΑ 

πξνο ςήθηζε ζηε βνπιή, είλαη έλα ηεξάζηην έγθιεκα ζε βάξνο φινπ ηνπ ιανχ θαη ηελ ίδηα 
ζηηγκή ηζρπξίδνληαη φηη ε εμφλησζή ηνπ, γίλεηαη γηα ηε ζσηεξία ηνπ. 
  

 Είλαη εγθιεκαηίεο, φηαλ πεηζνθφβνπλ ηηο ζπληάμεηο ησλ 500€ θαη θνξνινγνχλ ην 
επίδνκα αλεξγίαο ησλ 360€ 

 Είλαη εγθιεκαηίεο φηαλ ζηεξνχλ ηα θάξκαθα απ’ ηα γεξφληηα θαη θφβνπλ ηα πεληρξά 

επηδφκαηα απφ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 
 Είλαη εγθιεκαηίεο φηαλ απμάλνπλ ηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο ζηα 67 ρξφληα, 

θαηαδηθάδνληαο ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο θαη απηναπαζρνινχκελνπο λα κελ πάξνπλ πνηέ 

ζχληαμε. 
 Είλαη εγθιεκαηίεο, φηαλ νπιίδνπλ ην ρέξη ηνπ λαδηζηηθνχ κνξθψκαηνο ηεο Χξπζήο Απγήο, 

κε θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο, λα ππξνδνηνχλ ηε βία ησλ θαζηζηνεηδψλ ζε βάξνο 

εξγαδφκελσλ θαη κεηαλαζηψλ. 
 Επηδηψθνπλ λα μεπαζηξέςνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απηναπαζρνινχκελνπο κε ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ, ην ηέινο επηηεδεχκαηνο, ηελ εηζθνξά αιιειεγγχεο θαη 

ηνλ εμνλησηηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 26% έσο 33% απφ ην πξψην επξψ. 
 
Τν ζέαηξν πνπ παίδεηαη γηα ηε «ζθιεξή δηαπξαγκάηεπζε», ηελ «θαθηά Τξφηθα» θαη ηηο 

«θφθθηλεο» γξακκέο είλαη ζηάρηε ζηα κάηηα ηνπ ιανχ. 
Τα κέηξα είλαη ήδε πξναπνθαζηζκέλα θαη ςεθηζκέλα απφ ην πξψην θαη δεχηεξν  κλεκφλην θαη 
ηε Δαλεηαθή Σχκβαζε. Απιά κε ηελ ςήθηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο, βάδνπλ ηελ νξηζηηθή 

ηαθφπιαθα. 
 Να ζεθψζνπκε ην αλάζηεκά καο, λα κελ ηνπο αθήζνπκε ζε ρισξφ θιαξί.  
 Να δείμνπκε ηε δχλακή καο, καδί κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα άιια ιατθά ζηξψκαηα. 

 Να δπζθνιέςνπκε ηελ ςήθηζε ησλ λέσλ κέηξσλ. 
Οη πξφζθαηεο απεξγίεο πνπ ζπκκεηείραλ εθαηνληάδεο εξγαδφκελνη θαη απηναπαζρνινχκελνη λα 
γίλνπλ παξάδεηγκα θαη ειπίδα γηα ην ζήκεξα θαη ην αχξην. 

 
Γεν ςποκύπηοςμε ζηοςρ εκβιαζμούρ ηοςρ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε δφζε ησλ 31 δηο, αθνχ 
φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο δελ ζα πάεη γηα λα ζσζεί ν ιαφο, αιιά γηα ηα θέξδε ησλ Τξαπεδψλ 

θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 
Η Π.Α..ΔΒΔ καλεί, όλερ ηιρ Ομοζπονδίερ, ηα ωμαηεία και ηιρ Δνώζειρ να πάποςν 
αποθάζειρ και να οπγανώζοςν ηε μαδική ζςμμεηοσή ζηεν απεπγία και ζηα 

ζςλλαλεηήπια μαδί με ηιρ ηαξικέρ δςνάμειρ ηων επγαδόμενων.  
                                                                               

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ: 

    
ΣΡΙΣΗ 6 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ          10.30 ΣΟ ΠΡΩΙ ΣΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 

            ΣΔΣΑΡΣΗ 7 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ       5:00 ΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ ΣΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 
 

 

                                                                                ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Π.Α..ΕΒΕ ΠΡΕΒΕΖΑ 

 

ΣΡΙΣΗ 6 & ΣΕΣΑΡΣΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΟΛΑ ΣΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΛΕΙΣΑ 

ΣΡΙΣΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ          9:30  ΣΟ ΠΡΩΙ ΣO ΥΟΡΟ 

ΣΕΣΑΡΣΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ     9:30  ΣΟ ΠΡΩΙ ΣΟ ΥΟΡΟ 

 


