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                                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΣΤΙΣ 11/4/2014 (ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ) 

ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ 

Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΕ ΑΠΟΙΚΙΑ ΧΡΕΟΥΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Η παρουσία της καγκελαρίου της Γερμανίας Άγκελας Μέρκελ στην εκδήλωση φόρουμ για νέους επιχειρηματίες 

που αποτελεί το πρόσχημα για την επίσκεψή της στην χώρα μας, συνιστά πρόκληση για τον λαό, τους εργαζομένους 

και την κοινωνία. Η Τρόικα με επικεφαλής τους Γερμανούς επί 4 χρόνια έχουν οδηγήσει την χώρα και τον λαό στην 

φτώχεια και στην εξαθλίωση. Έχουν οδηγήσει με τις πολιτικές τους σε μαζική ανεργία, στην καταβαράθρωση των 

δικαιωμάτων και των κατακτήσεών μας σε όλους τους τομείς. Έχουν οδηγήσει το 1/3 του ελληνικού πληθυσμού να 

ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, έχουν ισοπεδώσει τα κοινωνικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά 

δικαιώματα 50 χρόνια πίσω. 

Η κυρία Μέρκελ για τον ελληνικό λαό είναι ανεπιθύμητη διότι η ίδια, η κυβέρνησή της, η Ε.Ε και η τρόικα είναι 

πολιτικοί εκφραστές της πιο αντιδραστικής πολιτικής και υπηρέτες των συμφερόντων των πολυεθνικών και του 

μεγάλου μονοπωλιακού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα η εδώ παρουσία της κυρίας Μέρκελ στοχεύει να εκφράσει για 

άλλη μια φορά την υποστήριξή της στην εγκάθετη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΝΔ που αποδεικνύεται ότι συνειδητά 

οδηγεί τον λαό και την χώρα στην καταστροφή, στην εξάρτηση και στην υποταγή στην αντιδραστική πολιτική των 

Γερμανών και των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

Με την συμμετοχή στην συγκέντρωση απαιτούμε: 

 Να σταματήσει η καταστροφική μνημονιακή πολιτική.  

 Να ακυρωθούν τα μνημόνια, οι δανειακές συμβάσεις και οι εφαρμοστικοί νόμοι. 

 Να επανέλθουν τα δικαιώματα των εργαζομένων στην προ μνημονίων περίοδο. 

 Να διεκδικήσουμε τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο για τα οποία όλες οι μεταπολεμικές 

ελληνικές κυβερνήσεις έχουν σιωπήσει και έχουν βγάλει τον σκασμό παρά και ενάντια στην θέληση και 

στην ομόθυμη βούληση του ελληνικού λαού. 

 Να βάλουμε τέλος στην αντιλαϊκή πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ντόπιου και ξένου 

κεφαλαίου και των τοκογλύφων δανειστών. 

 Να αποκρούσουμε την προπαγάνδα της κυβέρνησης και των διαπλεκόμενων ΜΜΕ που συστηματικά 

εξαπατούν την κοινή γνώμη και τον λαό καλλιεργώντας ψεύτικες και απατηλές προσδοκίες. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ, 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Με εντολή Διοίκησης 

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας 

Νταλακογεώργος Αντώνης                                                Κροκίδης Νικόλαος               


