
 
Πάεη ήδε ελάκηζεο ρξόλνο πνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα καο ξίμεη ζηα δόληηα ησλ 
κεραληζκώλ ηνπ ΔΝΤ θαη ηεο Ε.Ε.   
> Ελάκηζεο ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν ν ιαόο έρεη ράζεη απηό πνπ ε παξνηκία ιέεη «θαη ηα αβγά θαη ηα 
παζράιηα».  
> Ελάκηζεο ρξόλνο κε αλαξίζκεηνπο λένπο θνξνινγηθνύο λόκνπο. Ελάκηζεο ρξόλνο κε 
αλαξίζκεηνπο λένπο εξγαηηθνύο λόκνπο πνπ μεζεκειηώλνπλ ό,ηη είρε θαηαθηεζεί  
από ην εξγαηηθό θίλεκα ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα.  
> Ελάκηζεο ρξόλνο ζηνλ νπνίν ε αλεξγία, κεηξνύκελε από ηελ «ειιεληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία», 
αλήιζε ζηα επίπεδα ηνπ 1962. Ελάκηζεο ρξόλνο πνπ απηνί, όπσο πιένλ όινη καο γλσξίδνπκε, 
δηόγθσζαλ ην ρξένο γηα λα πξνσζήζνπλ ηα ζρέδηα ησλ αθεληηθώλ ηνπο. Πέξαζε ελάκηζεο ρξόλνο  
κε ζπλερώο ζπξξηθλνύκελν ΑΕΠ θαη απμαλόκελν ρξένο θαη επηηέινπο ην δήηεκα κπήθε ζην ςεηό.  
 

Η δεκόζηα πεξηνπζία δελ είλαη αξθεηή γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο αδεθάγνπο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ 
θαη ηηο ηξάπεδεο, νπόηε ε θπβέξλεζε επέβαιε ηελ έθηαθηε (δηάβαδε κόληκε) ζπλερόκελε θνξνινγία 
θαηά ησλ αθηλήησλ γηα λα μεζεκειηώζεη ό,ηη θαηάθεξαλ νιόθιεξεο γεληέο κεηά από ζθιεξή δνπιεηά: 
λα απνθηήζνπλ, δειαδή, έλα ζπίηη κε ηελ ςεπδαίζζεζε όηη έηζη εμαζθάιηδαλ απηνύο θαη ηα παηδηά 
ηνπο από έλα αλύπαξθην θνηλσληθό θξάηνο κε αλύπαξθηε παηδεία, πγεία θη εμαζθάιηζε ησλ γεξαηεηώλ.  
 

Επέιεμε, δε, λα ρξεζηκνπνηήζεη ζαλ όρεκα γηα απηήλ ηελ ηειεησηηθή επίζεζε ελάληηα ζην ιαό ηελ 
απεηιή ηνπ απν-ειεθηξηζκνύ θαη ηελ επηζηξνθή ζηα πξνπνιεκηθά ρξόληα.  
 

Πξνθαλέο είλαη όηη ν ζηόρνο είλαη νη θόπνη πνιιώλ γελεώλ λα πεξάζνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ 
ηξαπεδηηώλ θαη απηώλ πνπ ελ κέζσ θξίζεο απμάλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα 
θεθάιαηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ καδηθέο αγνξέο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα ζαθέο 
ηδηνθηεζηαθό νιηγνπώιην γηα κειινληηθή ρξήζε θαη θαηαπίεζε.  
 

Καη αθνινπζνύλ θαη άιια… 
Όπνηνο δελ έρεη λα πιεξώζεη κέζα ζην ζπλερώο ζπξξηθλσκέλν νηθνλνκηθό θιίκα δελ δηθαηνύηαη 
πξνθαλώο λα έρεη ζπίηη, δελ δηθαηνύηαη λα έρεη ειεθηξηζκό θαη ζην κέιινλ ύδξεπζε, δελ δηθαηνύηαη λα 
έρεη αμηνπξεπή εξγαζία, δελ δηθαηνύηαη λα νλεηξεύεηαη θαλέλα κέιινλ. Καη ζαθώο δελ δηθαηνύηαη λα 
δηακαξηύξεηαη γηαηί ηνλ πεξηκέλνπλ ηα ΜΑΤ κε ηα ηνμηθά ζηε γσλία. Δηθαηνύηαη όκσο θάζε ηέζζεξα 
ρξόληα λα επηιέγεη ηνλ θαηαπηεζηή ηνπ.  
 

Σε απηή ηε ινγηθή πξέπεη λα απαληήζνπκε όηη  

θαη λα θιηκαθώζνπκε κε:  

 

Να κελ αθήζνπκε ηνπο «εθπξνζώπνπο» καο λα θαζνξίδνπλ  
ηηο ηύρεο καο.  
Να πάξνπκε ηελ Ιζηνξία ζηα ρέξηα καο, δεκηνπξγώληαο  
ην κέιινλ καο! 
 

Καινύκε ηνπο ζπκπνιίηεο καο, ζπιινγηθόηεηεο θαη θνξείο ηεο 

Ηιηνύπνιεο ζε  ην  θαη 

ώξα  ζην  (εληόο  ηνπ πξώελ 

δεκ. αλαςπθηεξίνπ)  γηα ην πώο κπνξνύκε λα αληηζηαζνύκε 
έκπξαθηα ζηα ραξάηζηα ηνπο θαη ην πώο κπνξνύκε ζπιινγηθά 
λα αληηκεησπίζνπκε ηηο εθβηαζηηθέο θηλήζεηο ηνπο, όπσο ην 
θόςηκν ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηηο θαηαζρέζεηο ζπηηηώλ,…  
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