
 

ΔΚΠΟΡΗΘΟ ΤΙΙΟΓΟ ΠΡΔΒΔΕΑ 
 

                                                                                     Πρέβεδα 12  ΟΚΣΩΒΡΗ 2012 

 

ΠΕΜΠΣΗ 18 ΟΚΣΩΒΡΗ 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΟΛΑ ΣΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΚΛΕΙΣΑ 

 
πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζεο, 

Έρνπλ απνθαζίζεη λα μεπαζηξέςνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ Δπαγγεικαηηώλ – Βηνηερλώλ – 
Μηθξώλ Δκπόξσλ – απηνθηλεηηζηώλ. 

Αυτό το στόχο έχουν όλα τα μέτρα που υέρνουν. 
 Με ηε κείσζε κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ θησραίλνπλ εξγαδόκελνπο, ζπληαμηνύρνπο θαη 

ζπγρξόλσο βνπιηάδνπλ κηθξνκάγαδα, βηνηέρλεο, επαγγεικαηίεο από ηελ πηώζε ηεο 

θαηαλάισζεο. 
 Με ηελ αύμεζε ηεο θνξνινγίαο, κε ην θνξνινγηθό ζπληειεζηή ζην 30%-35%, ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θαη ηα ιεγόκελα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα βάδνπλ 
ηαθόπιαθα θαη ζε όζνπο κέρξη ηώξα θαηάθεξαλ λα ηα θέξλνπλ βόιηα. 

 Με ηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηελ αύμεζε ησλ ρξόλσλ εξγαζίαο ζε 

20, γηα ζύληαμε θησρνθνκείνπ, ρηιηάδεο εξγαδόκελνη θαη απηναπαζρνινύκελνη δελ 
ζα πάξνπλ ζύληαμε πνηέ. 

 
Οη κόλνη πνπ έρνπλ θέξδε είλαη νη 500 κεγαιύηεξεο  επηρεηξήζεηο. 
Όινη δνπιεύνπλ γηα ηα κνλνπώιηα θαη ηηο Σξάπεδεο. 

Γι’ αυτό ήξζε ε Μέξθει, λα βνεζήζεη ηελ θπβέξλεζε. 
Γι’ αυτό νη ηξεηο ζπλέηαηξνη Ν.Γ. – ΠΑΟΚ – ΓΗΜΑΡ, έρνπλ ζπλαπνθαζίζεη ηα κέηξα, παξά 

ηηο ςεύηηθεο θνξώλεο γηα δηαπξαγκάηεπζε. 
Γι’ αυτό νη ιάηξεηο ηεο Δ.Δ πξνζπαζνύλ λα καο παξαπιαλήζνπλ όηη ππάξρεη ζσηεξία κε 
Δπξσπατθή ζπληαγή δήζελ αξηζηεξή. 

Ήξζε ε ώξα λα βξνληνθσλάμνπκε: 
 

ΓΔΛ ΔΥΟΤΚΔ. ΓΔΛ ΚΠΟΡΟΤΚΔ ΛΑ ΠΙΖΡΧΟΤΚΔ. 
ΓΔΛ ΥΡΧΣΑΚΔ Δ ΘΑΛΔΛΑΛ!! 

ΣΖΛ ΘΡΗΖ ΛΑ ΠΙΖΡΧΔΗ ΣΟ ΚΔΓΑΙΟ ΘΔΦΑΙΑΗΟ. 

 
Η πνιηηηθή πνπ καο αθαλίδεη πξέπεη λα αλαηξαπεί, κε ηνπο ελσκέλνπο Αγώλεο, κε ηε 

ζπκκαρία θαη ηελ θνηλή πάιε ησλ Αγσληζηηθώλ δπλάκεσλ ηνπ ΠΑΜΔ, ηεο ΠΑΤ, ηνπ ΜΑ, 
ηελ ΟΓΔ. 
Θαλούμε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πάξνπλ ηελ ππόζεζε ηεο ππεξάζπηζεο ηεο δνπιεηάο 

ζηα ρέξηα ηνπο. 
ΤΠΔΡΑΠΗΕΟΤΚΔ  ΣΖ ΓΟΤΙΔΗΑ ΚΑ 

ΠΑΙΔΤΟΤΚΔ ΛΑ ΚΖΛ ΠΔΡΑΟΤΛ ΣΑ ΛΔΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΣΗΙΑΗΘΑ ΚΔΣΡΑ 
ΔΥΟΤΚΔ ΣΖ ΓΤΛΑΚΖ ΛΑ ΣΟΤ ΑΛΑΣΡΔΦΟΤΚΔ 

 
Παξακεξίδνπκε  ηνλ  ζπκβηβαζκό θαη ηελ εηηνπάζεηα. Απνξξίπηνπκε ηελ 
αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αγώλσλ. Σξαβάκε  ζην δξόκν ηνπ Αγώλα. Οξγαλώλνπκε ηε 

ΚΑΕΗΘΖ θαη ΓΤΛΑΚΗΘΖ συμμετοχή καο  ζηε ΓΔΛΗΘΖ ΑΠΔΡΓΗΑ  
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ΟΙΑ ΣΑ ΚΑΓΑΕΗΑ ΘΙΔΗΣΑ 
 


