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                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                            
          ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ; 
 Αυτό ήταν το σχέδιο της κυβέρνησης – τρόϊκας από την αρχή που ξεκίνησαν το 
έργο τους, εξαθλίωση του λαού, υποταγή στους «σωτήρες», ξεπούληµα της χώρας. 
           Πρόκειται για µια απίθανη κυβέρνηση που εκτελεί µε ψυχραιµία το συµβόλαιο 
εξόντωσης του λαού της. 
 ∆ηλώνοντας αδυναµία να τους παρακολουθήσουµε όλους αυτούς, όλων των 
χρωµάτων και των αποχρώσεων που για 30 και πλέον χρόνια µε πλούσιες χορηγίες 
εκατοµµυρίων πλούτιζαν σε βάρος του λαού, έρχονται σήµερα, λες και ήταν η 
κοιµωµένη του χαλεπά, που ξύπνησε από τον αιώνιο ύπνο της, να κρεµάσουν, εδώ 
και τώρα τον εργαζόµενο της µισθωτής εργασίας. 
 Άξιο απορίας είναι, πως είναι δυνατόν να τους αντέχουµε ακόµη; Πώς είναι 
δυνατόν να κυκλοφορούν ανάµεσά µας ; Πώς είναι δυνατόν να λένε ότι όλα γίνονται 
για το καλό µας; Πώς βρίσκουν το θράσος να µας δουλεύουν ακόµη; 

Ή αντιστεκόµαστε ή καταδικάζουµε τους εαυτούς µας στη µόνιµη µιζέρια  
                    απέναντι στα παιδιά µας και στις οικογένειές  

Συνάδελφοι,-σες, 
 Το πολυνοµοσχέδιο, που έχει εισαχθεί στη Βουλή για ψήφιση, δηµιουργεί νέα 
δεδοµένα για όλη την εργατική τάξη : 

• Καταργούνται  οι Σ.Σ.Ε., οδηγώντας τους εργαζόµενους στις ατοµικές 
συµβάσεις. 

• ∆ιευρύνονται οι ελαστικές µορφές εργασίας 
• Θεσπίζονται ηµεροµίσθια πείνας στην κατεύθυνση κινεζοποίησης του Έλληνα 

εργαζόµενου. 
• Φορολογικά καταδικάζει τον µισθωτό και συνταξιούχο σε µοναδικό και µόνιµο 

πελάτη της εφορίας. 
• Καταργείται κάθε εργασιακό δικαίωµα. 
• Θέµα ηµερήσιας διάταξης αποτελούν πλέον οι απολύσεις στον ιδιωτικό τοµέα. 
• Εφεδρείες – Απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα. 

 Η Γενική Πανεργατική Απεργία στις 19 Οκτώβρη 2011 πρέπει να είναι 
καθολική, µαζική και ενωτική. 
 Όλοι πρέπει να συµµετέχουµε στην Πανεργατική Απεργία της 19 Οκτώβρη 
καθώς και στις περαιτέρω κινητοποιήσεις, που στόχο έχουν τη µη ψήφιση του 
πολυνοµοσχεδίου – καταδίκης του εργαζόµενου. 
                   ΟΛΟΙ   ΕΧΟΥΜΕ   ΑΤΟΜΙΚΗ   ΕΥΘΥΝΗ. 
                ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ. 
 Η Οµοσπονδία µας καλεί τα Σωµατεία – µέλη µας, να οργανώσουν και να 
περιφρουρήσουν την απεργία, συµµετέχοντας στις κατά τόπους συγκεντρώσεις. 
                                                   ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                  
                  Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                                           Γ.ΛΑΤΟΣ 


