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Κύριε Bουλευτή γνωρίζεις:

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές λεηλασίας σε συ-
σκευασία «Μνημονίου», που τα τελευταία τρία (3) 
χρόνια εφαρμόζονται έχουν συρρικνώσει ανελέη-
τα το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων αλλά και 
γενικότερα όλων των κοινωνικών ομάδων.

Έχει μειωθεί κατά 50% το μέσο πραγματικό δι-
αθέσιμο εισόδημα των μισθωτών, δηλαδή αυτό που 
απομένει μετά τους φόρους και τις μειώσεις των μι-
σθών, σε σχέση με το 2009. 

Η ανεργία, η εξαθλίωση, η ανέχεια, οδηγεί όλο και 
περισσότερους συνανθρώπους μας στην αυτοκτονία.

Η πολιτική που πιστά και εσύ εφαρμόζεις και 
υπηρετείς είναι ο ηθικός αυτουργός της ταπείνωσης 
και της εξαθλίωσης του Ελληνικού λαού. 

Ο λαός εξαθλιώνεται και πεθαίνει από την πείνα. 
Δεν έχει να ελπίζει σε τίποτα, δεν ακούει τα επικοι-
νωνιακά σου τρικ για δήθεν μεταρρυθμίσεις, πάταξη 
της φοροδιαφυγής και άλλα κενά περιεχομένου λό-
για σου.

Ο εκφοβισμός, ο εκβιασμός, ο αυταρχισμός, ο 
κοινωνικός αυτοματισμός που χρησιμοποιείς για να 
«κάνεις τη δουλειά σου», πληγώνει ανεπανόρθωτα 
τη δημοκρατία στην οποία πιστεύουμε βαθειά.

Ο πρωτεργάτης του διαρκούς εγκλήματος κατά 
του Ελληνικού Λαού Γιώργος Παπανδρέου διδάσκει 
«Διαχείριση κρίσεων» στο Πανεπιστήμιο του Χάρ-
βαρντ !!! Οι «κηπουροί» του βολεύτηκαν επίσης στο 
εξωτερικό… με παχυλές αμοιβές.

Ο «άξιος υπάλληλος» του Διεθνούς τραπεζικού 
συστήματος Λουκάς Παπαδήμος που με θέρμη υπο-
στήριξες, αφού εξετέλεσε την αποστολή του επέστρε-
ψε στο υψηλά αμειβόμενο πόστο του, φυσικά στο 
εξωτερικό !!!

Ο «πολιτικός σου χρόνος» ροκανίζεται με απί-
στευτα γρήγορους ρυθμούς. Οι εκβιασμοί και τα επί-
πλαστα διλλήματά σου δεν πείθουν πλέον κανένα.

Το οικονομικό κατεστημένο, διεθνές και εγχώριο, 
αλλάζει «σαν τα πουκάμισα» πολιτικούς κάθε φορά 
εκφραστές προκειμένου να κοιμίσει το λαό και να 
περάσει την πολιτική του.

Η ψήφιση του νέου πακέτου που πετσοκόβει τις 
ζωές μας αποτελεί εχθρική πράξη. 

Και ο εχθρός για μας, δεν είναι ούτε αόρατος, 
ούτε απρόσωπος. 

Εχθρός είναι όποιος με τη ψήφο του κλέβει το 
αύριο των παιδιών μας, καταστρέφει τη δική μας 
γενιά και υποδουλώνει την επόμενη. 

Φέρνεις τον πόλεμο στο κατώφλι των σπιτιών 
μας.

Να είσαι σίγουρος πως δεν θα μείνουμε άπρα-
γοι !!!

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΕΙΣ 
ΤΑ «ΒΑΡΒΑΡΑ» ΜΕΤΡΑ… 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ…  
Ή ΜΕ ΕΜΑΣ  Ή ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ !!!
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