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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΑΝΟΧΗ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ !!!
Κανείς εργαζόµενος, άνεργος, συνταξιούχος, δε δικαιολογείται να µη βγει στο δρόµο.
Η πολιτική της κυβέρνησης, η πολιτική των µνηµονίων καθηµερινά µας σκοτώνει, αφήνοντας
απυρόβλητους όλους αυτούς που πλούτισαν σε βάρος του συνόλου του Ελληνικού Λαού.
Πολλοί είναι αυτοί που µε θαλασσοδάνεια, έγιναν επιχειρηµατίες και καλείται σήµερα ο
Ελληνικός Λαός να εξοφλήσει το λογαριασµό τους. Λογαριασµό ενός σάπιου τραπεζικού
συστήµατος που τα κόµµατα δηµιούργησαν, ενώ όφειλαν να προστατεύσουν το λαό.
Ως Οµοσπονδία, το βιώσαµε µε δεκάδες απολυµένους από τους δήθεν
αυτοδηµιούργητους επιχειρηµατίες (Λαυρεντιάδης, Πετζετάκις) που αυτοί σήµερα
παραµένουν πλούσιοι, αντίθετα οι εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους, έχουν βρεθεί στην
εξαθλίωση, χωρίς κανείς να ενδιαφέρετε γι’ αυτούς.
ΕΥΓΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ !!!
ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ
Το θράσος και η υποκρισία όµως, έχουν και όρια. Ενώ δηµιούργησαν µισθούς πείνας
των 580 €, ηµεροµίσθια των 22 € και 26 €, καταργώντας Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα
(ΒΑΕ), ενώ µετέτρεψαν το εργατικό δίκαιο σε εργοδοτικό, ενώ ισοπέδωσαν τα πάντα,
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΑΞΙΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΟΥ κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ κ. ΒΡΟΥΤΣΗ!!
Ο κ. Βρούτσης ακολουθώντας την ίδια γραµµή Κουτρουµάνη,( τι ειρωνία αλήθεια και οι
δύο πρώην συνδικαλιστές), ενώ διέλυσαν πλήρως κάθε εργατικό δικαίωµα, ενώ διέλυσαν τις
ζωές µας, ο αξιολύπητος υπουργός των εργοδοτών και της τρόικας, αποφάσισε να
καταργήσει και τον Ν. 1264/82 µε το επιχείρηµα ότι είναι παλιός και όπως κατάργησαν τους
µισθούς και τις συντάξεις, όπως κατάργησαν το εργατικό δίκαιο πρέπει να καταργήσουν και
τα συνδικαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων.
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΧΘΟΥΜΕ ΑΛΛΟ
ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΛΟΓΙΚΕΣ;
Όλοι καταλαβαίνουµε ότι µας δουλεύουν κι από πάνω !!!
Οι καλοπληρωµένοι µας, εκφραστές του λαού, θα συνεχίσουν να το κάνουν εάν δεν
αντισταθούµε, αναγκάζοντάς τους να παραιτηθούν απ’ το άθλιο έργο τους.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
ΤΗΣ 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 11.00 π.µ.
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΩΝ

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΡΚΗΣ
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι.ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ
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