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Δεληίο Τύπος 

 

Δήλωζη Κωνζηανηίνος Μισαλίηζη, Σςνηονιζηή 

Κινήμαηορ Ανεξάπηηηων Ελλήνων ζηη Σηεπεά 

Ελλάδα, για ηιρ δηλώζειρ ηηρ κ. Δαμανάκη 

αναθοπικά με ηον καηώηαηο μιζθό. 

 

Τειηθά πνηόο ςεύδεηαη θαη πνηόο απνθξύπηεη ηα 

πξαγκαηηθά ζρέδηα ηεο ηξνηθαλήο θπβέξλεζεο γηα ην 

ύςνο ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ; 

Μόιηο ην πεξαζκέλν Σαββαηνθύξηαθν ν θ. Σακαξάο δεζκεπόηαλ γηα κε πεξαηηέξσ 

κείσζε ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ, ελώ ερζέο ε θ. Γακαλάθε από ηηο Βξπμέιιεο έιεγε όηη 

γηα ηελ Κνκηζηόλ ην ζέκα απηό είλαη αλνηθηό, ζπλδένληάο ην κάιηζηα κε ηελ πνξεία 

πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο ηνπ Γεθεκβξίνπ.  

Η δήλωζη ηηρ κ. Δαμανάκη, έπσεηαι ωρ επιβεβαίωζη ηων δπαμαηικών ζηοισείων 

ηηρ έκθεζηρ Πποβόποςλος, ε νπνία πξνβιέπεη γηα ην 2013 ύθεζε 4,4% θαη αύμεζε 

ηεο αλεξγίαο θαη ζπκπεξαζκαηηθά απνηπρία ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ηεο ζπκθσλίαο 

ηνπ Γεθεκβξίνπ.  

Δίλαη θαλεξό ινηπόλ όηη κπξνζηά ζε ηέηνηεο εθηηκήζεηο, ζέινπλ λα πεξάζνπλ ην 

κήλπκα όηη αξθεί λα έρνπκε δνπιεηά, έζησ θαη κε κηζζό αθόκε ρακειόηεξν. Θέινπλ 

λα πξνεηνηκάζνπλ ην δξόκν γηα ην Μλεκόλην 4, ακέζσο κεηά ηηο Γεξκαληθέο εθινγέο.  

Οη λενθηιειεύζεξεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ κέζα ζηα θνηλνηηθά  όξγαλα, ζέινπλ νη 

ζέζεηο εξγαζίαο λα πξνθύπηνπλ λαη κελ από ηελ άλνδν ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο αιιά θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα από ηελ άιιε πιεπξά λα 

εληζρύεηαη, κε ηελ ζπκπίεζε νινέλα θαη ρακειόηεξα ηνπ εξγαζηαθνύ θόζηνπο, ηελ 

απόιπηε ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηελ άξζε ησλ πεξηζζόηεξσλ 

από ηα εξγαηηθά, αζθαιηζηηθά θαη θνηλσληθά θεθηεκέλα. 

Δίλαη πξνθαλέο ινηπόλ, όηη ε ζπγθπβέξλεζε πξνρσξά ζε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαη  

κε ςεπδείο θαη παξειθπζηηθέο δηαβεβαηώζεηο γύξσ από ηνπο θαηώηαηνπο κηζζνύο, 

αιιά θαη ηελ πνξεία ηεο Οηθνλνκίαο ζε επίπεδν αλάπηπμεο θαη απαζρόιεζεο, 

πξνζπαζεί λα θεξδίζεη πνιηηηθό ρξόλν. 

Χξόλν, πξνθεηκέλνπ λα αλαθόςεη ηελ αληίδξαζε ησλ πνιηηώλ γηα κηα δεκνθξαηηθή 

αλαηξνπή ηεο αθνινπζνύκελεο πνιηηηθήο θαη ηεο ζπγθπβέξλεζεο Σακαξά-Βεληδέινπ-

Κνπβέιε. 

Οη ΑΝΔΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΛΛΗΝΔΣ επηκέλνπκε ζηελ ζέζε-δέζκεπζε γηα επαλαθνξά 

ησλ κηζζώλ, κε αξρή ηνλ θαηώηαην θαη θαη’ επέθηαζε θαη ησλ ζπληάμεσλ, ζηα 

επίπεδα ηνπ 2009. 

 

Κωνζηανηίνορ Μισαλίηζηρ 

 

Σςνηονιζηήρ Κινήμαηορ Ανεξάπηηηων Ελλήνων ζηη Σηεπεά Ελλάδα 


