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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ
ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟ
ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Συνάδελφοι,
Τρόϊκα και Κυβέρνηση, αποφάσισαν ότι οι εργαζόµενοι δεν χρειάζονται
συνδικαλιστική εκπροσώπηση, αποφασίζοντας οι ίδιοι για το µαύρο µέλλον των
Ελλήνων εργαζοµένων.
Πραγµατικά
είναι
άξιο
απορίας,
η
απόφαση
κατάργησης
αυτοχρηµατοδοτούµενων οργανισµών (Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας)
από τους ίδιους τους εργαζόµενους, χωρίς καµία επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισµού, οργανισµούς αλληλοβοήθειας ουσιαστικά των εργαζοµένων, µε
καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα, δίνοντας τη δυνατότητα ν’ αποκτήσει και ο φτωχός
µία στέγη, να µπορεί να πάει το παιδί του σε παιδικό σταθµό, να µπορεί να πάει
διακοπές, να µπορεί και αυτός να κάνει όνειρα.
ΟΧΙ, κυρίες και κύριοι, του Κοινοβουλίου,
∆εν έχετε δικαίωµα να µας τα στερείτε όλα, ενώ εσείς διατηρείτε τα ΠΑΝΤΑ.
Καταργείστε το µισθό σας, γιατί εσείς είσαστε υπεύθυνοι, εδώ που µας φέρατε,
Καταργείστε τις πολλαπλές σας συντάξεις,
Καταργείστε τους συµβούλους σας,
Αυτοµαστιγωθείτε αντί να µαστιγώνετε έναν ολόκληρο λαό.
∆ολοφονείστε τους εαυτούς σας, για τις τεράστιες ευθύνες σας στην κατάντια της
χώρας µας.
Οι ευθύνες σας είναι διαχρονικές και σας περιλαµβάνουν όλους, ανεξάρτητα
πολιτικής τοποθέτησης.
∆υστυχώς ακόµα και σήµερα, συνεχίζετε να προστατεύετε τους εαυτούς
σας, χωρίς κανείς από σας, να παραβιάζει το παραµικρό του προνόµιο. ∆ύο λέξεις
ταιριάζουν για όλους σας, ΝΤΡΟΠΗ και ΑΙΣΧΟΣ.

Συνάδελφοι,
Στο χέρι µας είναι, να µη τους επιτρέψουµε να µας διαλύσουν τελείως.
Ως εργαζόµενοι, έχουµε ανάγκη, όπως κάθε τάξη εργαζοµένων, να
εκπροσωπούµαστε συνδικαλιστικά.
Έχουµε ανάγκη µέσα απ’ τα συντρίµµια, να σταθούµε όρθιοι και να παλέψουµε
ξανά για ένα νέο ξεκίνηµα.
∆ικαίωµά µας είναι να προστατέψουµε τη ζωή µας, τα παιδιά µας, τις οικογένειές
µας.
∆ικαίωµά µας είναι να ονειρευτούµε και πάλι.
Συνάδελφοι,
Σας καλούµε ν’ αντισταθούµε.
Όλοι µαζί µπορούµε ν’ ανατρέψουµε αυτή την κατάσταση.
Να µη δουλεύουµε µόνο, για ένα κοµµάτι ψωµί.

ΜΗ ΣΚΥΨΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΤΕ
ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΖΩΗΣ
∆Ε ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΣΤΕΡΗΣΟΥΝ
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΕΙΧΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ,
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ
ΕΜΕΙΣ ∆Ε ΘΑ ΤΟΝ ΧΟΡΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΛΕΨΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α,
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Με συναδελφικούς, αγωνιστικούς χαιρετισµούς
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΧΒΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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