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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ την Κυριακή 22 Μαΐου 2016

στην Πλατεία Συντάγματος και ώρα 5:30μμ

Η μάχη δεν τελείωσε! Συνεχίζουμε!

Όχι στο νέο μνημόνιο – Όχι στη νέα συμφωνία

Με των 7.500 σελίδων πολυνομoσχέδιο που κατέθεσε στην Βουλή, με την διαδικασία του κατεπείγοντος η μνημονιακή συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., προωθούνται νέα μέτρα εξόντωσης του λαού, ένα ευρω-μνημόνιο διαρκείας, παράλληλα με την διαιώνιση του χρέους.

Μετά την ψήφιση των νόμων-λαιμητόμων για την ασφάλιση και την φορολογία η Κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει την «αξιολόγηση» με πολυνομοσχέδιο που προβλέπει:

    -  Φοροληστεία χωρίς έλεος.
    -  Παράδοση όλων των δανείων στα κοράκια των χρηματαγορών.
    -  Εκχώρηση του συνόλου της κινητής και ακίνητης δημόσιας περιουσίας στο νέο «υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων».
    -  Θεσμοθέτηση του Αυτόματου Μηχανισμού Περικοπών, του περίφημου «κόφτη» που σημαίνει ότι μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, κρατική χρηματοδότηση Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας θα κόβονται αυτόματα, με προεδρικό διάταγμα, ακόμα και με διοικητικές αποφάσεις, παρακάμπτοντας ακόμα και τη Βουλή.
    -  Παράδοση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων στους δανειστές.
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.ΔΥ. καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο στο Παλλαϊκό συλλαλητήριο την Κυριακή, 22 Μαΐου 2016 και ώρα 5:30μμ, στην Πλατεία Συντάγματος, την ώρα που θα συζητείται και θα ψηφίζεται στη Βουλή το νέο αντιλαϊκό Πολυνομοσχέδιο.

Σημείωση: Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με δεδομένο ότι την Κυριακή, 22 Μαΐου 2016, απεργούν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έχει μεριμνήσει για την διευκόλυνση της μετάβασης και της επιστροφής των διαδηλωτών με πούλμαν, με ώρα αναχώρησης προς το Σύνταγμα στις 4:30μμ ακριβώς, από τα παρακάτω σημεία:

    -  Νέα Ιωνία – Νέο Ηράκλειο: Πλατεία Σημηριώτη (Λεωφόρος Ηρακλείου).
    -  Χαλάνδρι: – Αγία Παρασκευή: Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου (στην αφετηρία του τρόλεϊ).
    -  Πειραιάς:  Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
    -   Αργυρούπολη – Ελληνικό: Πλατεία Σουρμένων.
    -  Καλλιθέα – Νέα Σμύρνη: Πλατεία Δαβάκη στην Καλλιθέα.
    -  Περιστέρι:  Πλατεία Δημαρχείου.
    -  Αιγάλεω – Χαϊδάρι:  Πλατεία Εσταυρωμένου (μπροστά από την εκκλησία).
    -  Νίκαια:  Πλατεία Περιβολάκι.
    -  Νέα Φιλαδέλφεια – Πατήσια – Γαλάτσι: Πλατεία Πατριάρχου, Νέα Φιλαδέλφεια.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δελτίο Τύπου - PDF

www.adedy.gr

  

 2 / 3

https://app.clicknsend.gr/tr/surl.php?786582-1612-3978-adedy.gr/wp-content/uploads/2016/05/2016.05.21-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-22-%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85-2016.pdf
https://app.clicknsend.gr/tr/surl.php?786582-1612-3978-adedy.gr/


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σάββατο, 21 Μαΐου 2016 20:21

        

 3 / 3


