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Δκείο νη εξγαδόκελνη αληαπνθξηλόκελνη ζην θάιεζκα ηνπ 

ζσκαηείνπ καο δειώλνπκε ηελ απόθαζε καο θαη ηελ άξλεζε καο 

λα πιεξώζνπκε ηα εμνλησηηθά ραξάηζηα πνπ ζηέιλεη ε θπβέξλεζε 

κε ηελ εθνξία θαη ηε ΓΔΖ. 

Δελ καο ηξνκάδνπλ νη απεηιέο ηεο θπβέξλεζεο. Μπνξνύκε θαη πξέπεη λα 
ζπάζνπκε ηελ ηξνκνθξαηία ηεο. Είλαη δήηεκα ηηκήο, είλαη δήηεκα 

αιιειεγγύεο ζηηο ιαϊθέο νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

απόγλωζεο, ζηνπο απηναπαζρνινύκελνπο πνπ θιείλνπλ. Η άξλεζε 

πιεξωκήο ηνπο είλαη πξάμε νπζηαζηηθήο παξεκπόδηζεο ηεο βάξβαξεο θαη 

εμνληωηηθήο πνιηηηθήο. Εκείο δελ ιέκε ιόγηα, δε κέλνπκε ζηα ιόγηα, 

θάλνπκε πξάμε ηελ άξλεζε, ηελ αλππαθνή, ηνλ αγώλα απέλαληη ζε 
απηνύο πνπ εμνληώλνπλ ην ιαό. 

 

Θαινύκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο λα 

ζπλαληεζνύκε όινη καδί ζηελ νξγάλσζε ηεο καδηθήο άξλεζεο θαη 

ζηελ παξεκπόδηζε ησλ ραξαηζηώλ. 

Γηα λα δώζνπκε έλα ηζρπξό ραζηνύθη ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηελ Επξωπαϊθή 

Έλωζε, ζηα θόκκαηα πνπ ελώ ιέλε όηη δηαθωλνύλ κε ηα ραξάηζηα, θαινύλ 
όκωο ην ιαό λα ηα πιεξώζεη. Λα πνύκε καδί δπλαηά: Ρέινο νη ζπζίεο 

γηα ηελ θξίζε, ηέινο νη ζπζίεο γηα λα ζσζεί ε θεξδνθνξία ηεο 

πινπηνθξαηίαο, ε επξσδώλε θαη ε επξσέλσζε ηνπο. 

 

Αλαιακβάλνπκε ηελ επζύλε λα πξσηνζηαηήζνπκε ζε θάζε ηόπν 

δνπιεηάο, ζε θάζε θιάδν θαη γεηηνληά, ώζηε λα νξγαλσζεί θαη λα 
εθθξαζηεί πνιύκνξθα ε άξλεζε θαη ε αιιειεγγύε. Να γίλεη 

ππόζεζε ηωλ ζωκαηείωλ, ηωλ ίδηωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηνπ ιανύ. Να 

κελ αθήζνπκε ζε ριωξό θιαξί ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο κεραληζκνύο 

είζπξαμεο. Να ηνπο κπινθάξνπκε ζηηο εθνξίεο. Λα κελ επηηξέςνπκε λα 

θόςνπλ ην ξεύκα ζε θακηά ιατθή νηθνγέλεηα, ζε θαλέλα 

βηνπαιαηζηή. Ρώξα είλαη ώξα θαη αλάγθε λα δείμεη ν ιαόο ηε 
κεγάιε ηνπ δύλακε. Όινη γηα έλαλ θαη έλαο γηα όινπο. 

 

Οη θαπηηαιηζηέο θη ε θπβέξλεζε ζεωξνύλ λόκηκν, ζήκεξα νη θαπηηαιηζηέο 

λα έρνπλ 600 δηζ. ζηελ Ειβεηία, λα πιεξώλνπλ ειάρηζηνπο θόξνπο ή θαη 

θαζόινπ. Θεωξνύλ λόκηκν 6.000 επηρεηξήζεηο λα ρξωζηάλε 31 δηο ζε 
θόξνπο. Ννκηκόηεηα είλαη γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θόκκαηα ηνπ 



επξωκνλόδξνκνπ, νη εθνπιηζηέο λα πιεξώλνπλ 12 εθαη. επξώ ζε θόξνπο 

ην 2011, ελώ έθαλαλ παξαγγειίεο 5 δηο επξώ γηα θαηαζθεπή πινίωλ ζην 

εμωηεξηθό. 

Γε ζα πιεξώζνπκε γηα λα κελ πησρεύζεη δήζελ ε ρώξα.  

Νη εξγαδόκελνη, ηα ιατθά λνηθνθπξηά έρνπλ ήδε πησρεύζεη.  

Όηαλ απηνί ιέλε λα κελ πηωρεύζεη ε ρώξα, ελλννύλ λα κελ πηωρεύζεη ε 

πινπηνθξαηία, νη ιίγνη. Εκείο ιέκε γηα ηελ θξίζε θαη ην ρξένο λα 
πιεξώζνπλ ηα κνλνπώιηα θαη όρη ν ιαόο. 

Να θνξνινγεζεί ην κεγάιν θεθάιαην. Να θαηαξγεζεί ν ΦΠΑ ζηα είδε 

πιαηηάο ιαϊθήο θαηαλάιωζεο, δηεθδηθνύκε αθνξνιόγεην όξην γηα ηηο 

ιαϊθέο νηθνγέλεηεο ζηα 40.000 επξώ. 

Όηαλ ην άδηθν γίλεηαη λόκνο από ηελ θπβέξλεζε, λόκηκν είλαη απηό πνπ 

έρεη αλάγθε, απηό πνπ ππεξεηεί ην ιαϊθό ζπκθέξνλ, ηειηθά απηό πνπ 
επηβάιιεη ν ιαόο. Πξέπεη λα πιεξώζνπλ αθξηβά απηνί πνπ έρνπλ ην 

ζξάζνο λα βαζαλίδνπλ θαη λα απεηινύλ κε ηηκωξία ην ιαό, αλ δελ 

ππνηαρζεί. Αξθεηά ηνπο αλέρηεθε ν ιαόο.  

Ζ άξλεζε πιεξσκήο ησλ ραξαηζηώλ πξέπεη λα γίλεη αθεηεξία 

ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο, ηεο γεληθεπκέλεο ιατθήο αληεπίζεζεο, ηεο 

θιηκάθσζεο γηα λα ζαξσζνύλ ηα βάξβαξα κέηξα, ε αληηιατθή 

θπβέξλεζε, ε εμνπζία ηεο πινπηνθξαηίαο. 

 

 

 

Γειώλνπκε ηελ άξλεζε καο θαη νξγαλώλνπκε  

ΚΑΕΗΘΖ ΞΑΟΑΠΡΑΠΖ ΓΗΑΚΑΟΡΟΗΑΠ  

Πηα γξαθεία ηεο ΓΔΖ ζηνλ Αγ. Γεκήηξε 
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