
Η επίθεση της κυβέρνησης-µονοπωλίων ενάντια στους 
αυτοαπασχολούµενους και µικρούς ΕΒΕ εντείνεται ολοένα και περισσότερο. 

 
 
∆εν τους έφτανε η φοροληστεία, τα χαράτσια, τις επιπτώσεις της "ελεύθερης αγοράς" 
και του "υγιούς ανταγωνισµού", το κούρεµα των ασφαλιστικών ταµείων και µιας σειράς 
αντιλαϊκών µέτρων και πολιτικών (µειώσεις µισθών, αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ 
κλπ). Τώρα την στιγµή που από τις αρχές του χρόνου έχουν βάλει λουκέτο 40.000 
καταστήµατα και 380.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες και έµποροι είναι 
ανασφάλιστοι,  θέλουν να εφαρµόσουν την κατάργηση της Κυριακής Αργίας ενώ 
ταυτόχρονα ο ΟΑΕΕ από τα τέλη Ιουλίου στέλνει ειδοποιητήρια για κατασχέσεις 
λόγω οφειλής. 
 
Την ίδια ώρα, οι βιοµήχανοι, οι µεγάλες αλυσίδες καταστηµάτων, τα µονοπώλια 
απολύουν και µειώνουν µισθούς, έχουν φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις, δεν 
πληρώνουν ρεύµα(ή έχουν µειωµένα τιµολόγια), χρωστάνε εκατοµµύρια στα 
ασφαλιστικά ταµεία, απαλλάσσονται από τα χαράτσια και επιχορηγούνται από τα 
προγράµµατα της ΕΕ και του ΟΑΕ∆ για να προσλαµβάνουν µε µισθούς πείνας. 
 
Η επιτροπή αγώνα ΕΒΕ Ν. Ιωνίας, µέλος της ΠΑΣΕΒΕ καλεί όλους τους 
αυτοαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες, εµπόρους να αγωνιστούµε 
ενάντια στα µονοπώλια, να ανατρέψουµε αυτή την πολιτική. 
 
Η απάθεια ή η τυφλή αγανάκτηση δεν αποκαλύπτει τους ενόχους και τις αιτίες της 
κρίσης, οδηγεί σε αδιέξοδα, απογοήτευση, συµβιβασµούς, και τελικά στα λουκέτα και τις 
αυτοκτονίες. 
 
Ο µόνος δρόµος, είναι αυτός της µετατροπής της αγανάκτησης και της οργής σε γνώση, 
οργανωµένο αγώνα µέσα από τα σωµατεία, ενάντια στα µονοπώλια και τις κυβερνήσεις 
που τα υπηρετούν. 
 

Κλείνουµε όλοι τα µαγαζιά µας στις 16 Σεπτέµβρη 
 
παλεύουµε και διεκδικούµε: 
 
•  Καµιά κατάσχεση σπιτιού της λαϊκής οικογένειας. 
•  Πάγωµα των χρεών χωρίς προσαυξήσεις όσο διαρκεί η οικονοµική κρίση.  
   Μείωση της εισφοράς χωρίς µείωση της σύνταξης. 
•  Αποποινικοποίηση των χρεών στον ΟΑΕΕ. Να σταµατήσει τώρα κάθε διαδικασία 
   αναγκαστικής είσπραξης των χρεών στον ΟΑΕΕ. 
•  Σφράγισµα των βιβλιαρίων ασθενείας για όλους χωρίς προϋποθέσεις. 
•  Χρηµατοδότηση του ΟΑΕΕ κατά τα 2/3 από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
•  Επιστροφή των ληστευθέντων αποθεµατικών του Ταµείου. 
•  Επίδοµα ανεργίας στους αυτοαπασχολούµενους που έκλεισαν, που να καλύπτει τις 
   πραγµατικές ανάγκες, χωρίς αποκλεισµούς. 
•  Καµιά µείωση των συντάξεων. 
•  Κατάργηση του εξοντωτικού φορολογικού νόµου που επιβάλλει φορολογία 26% από 
   το πρώτο ευρώ και των «αντικειµενικών κριτηρίων». 
•  Μια Κυριακή το χρόνο ανοιχτά τα καταστήµατα. Κατάργηση του πρόσφατου νόµου. 
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