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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ 

 

Εκείο νη γνλείο, κε αγσλία παξαθνινπζνύκε ηηο ηειεπηαίεο πνιηηηθέο εμειίμεηο, νη νπνίεο πξνκελύνπλ έλα 

δπζβάζηαρην κέιινλ γηα ηηο νηθνγέλεηέο καο. Η πξνθήξπμε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο από ηελ ζπγθπβέξλεζε 

ΣΥΡΘΖΑ – ΑΝΕΛ θαη ην θιείζηκν ησλ ηξαπεδώλ, κε ζηόρν ηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ηνλ εθθνβηζκό ηνπ ιανύ, 

επηρεηξνύλ λα πξνσζήζνπλ κε ηε ζπλαίλεζή καο ηελ αληηδξαζηηθή πνιηηηθή πνπ επηβάιιεη ε ΕΕ. Η 

επηδείλσζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο, πνπ ήδε δηακνξθώλεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ησλ 

ηξαπεδηθώλ ζπλαιιαγώλ, πξόθεηηαη λα εληαζεί θη άιιν ην επόκελν δηάζηεκα κε θύξηνπο απνδέθηεο ηνπο 

εξγαδόκελνπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ηνπο ζπληαμηνύρνπο θαη ηνπο άλεξγνπο.  

 

Καινύκε όινπο ηνπο Σπιιόγνπο Γνλέσλ λα αληηδξάζνπλ θαη λα αγσληζηνύλ. Να κε ζπκθσλήζεη θαλέλαο 

γνληόο πνπ παιεύεη γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ ηνπ ζε θακηά πξόηαζε πνπ ζα ζπλερίζεη λα ηνπ ηζαθίδεη 

ηε δσή θαη ην κέιινλ ησλ παηδηώλ ηνπ. Οη δπν πξνηάζεηο, παξά ηηο όπνηεο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο, 

ππεξεηνύλ ηα κλεκόληα δηαξθείαο, ηα δηαδνρηθά αληηιατθά κέηξα ηεο «επόκελεο κέξαο». Καη νη δπν νδεγνύλ 

ζε κεγαιύηεξε θηώρεηα θαη εμαζιίσζε, ζα απμήζνπλ ηα δεηλά πνπ πεξλάεη ζήκεξα ν ιαόο, ζα κεηώζνπλ θη 

άιιν ηνπο κηζζνύο θαη ηηο ζπληάμεηο, ζα δεκηνπξγήζνπλ θη άιιεο ζηξαηηέο αλέξγσλ, ζα θαηαξγήζνπλ όπνην 

δηθαίσκα έρεη αθόκα απνκείλεη.  

 

Μπξνζηά ζε απηή ηελ θαηάζηαζε ζεσξνύκε θαζήθνλ καο λα απαηηήζνπκε από ηελ θπβέξλεζε: 

 

 Να πιεξσζνύλ όινη νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα. 

 Να πιεξσζνύλ όιεο νη ζπληάμεηο ζηελ νιόηεηά ηνπο. 

 Να δηαζθαιηζηεί ην επίδνκα αλεξγίαο γηα ηνπο αλέξγνπο. 

 Να κε γίλεη θακία απόιπζε ή ππνρξεσηηθή άδεηα άλεπ απνδνρώλ κε πξόζρεκα ην θιείζηκν ησλ 

ηξαπεδώλ. 

 Να παγώζνπλ νη δόζεηο πξνο ηελ εθνξία γηα ηνπο θόξνπο εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη 

ηα ραξάηζηα. 

 Να παγώζνπλ νη δόζεηο πξνο ηηο ηξάπεδεο πνπ αθνξνύλ ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα. 

 Να παγώζεη ε θαηαβνιή ινγαξηαζκώλ γηα θσο, λεξό θαη ηειέθσλν θαη λα κελ ππάξμεη θακηά 

δηαθνπή ζπλδέζεσλ. 

 Να θαηαξγεζνύλ ηα εηζηηήξηα ζε όια ηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. 

 Να κελ θαηαβάιιεηαη θακηά ζπκκεηνρή ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο, θαζώο θαη ζηελ πξνκήζεηα 

θαξκάθσλ. 

 

ΟΥΙ ΣΑ ΝΕΑ ΜΕΣΡΑ ΠΟΤ ΕΥΟΤΝ ΥΕΔΙΑΣΕΙ! 

 

Ο ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ! 

 

Ηράκλειο, 2/7/2015  
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