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                                ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  
 
                        ΟΛΟΙ   ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ  ΟΛΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 

  ΣΤΗΝ   24ωρη ΓΕΝΙΚΗ   ΑΠΕΡΓΙΑ   ΓΣΕΕ  -  ΑΔΕΔΥ  
                                 ΤΗΣ  ΤΡΙΤΗΣ  16ης  ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 
  

Οι εργαζόμενοι της μισθωτής εργασίας, μέσα από το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε 
στη Βουλή, καλούνται για μια ακόμη φορά να πληρώσουν νέα βάρη. 

Ένας λαός που έχει φτωχοποιηθεί με περίπου το μισό πληθυσμό της χώρας στην 
ανεργία, οι εναπομείναντες εργαζόμενοι με μισθούς πείνας, με τους συνταξιούχους να Έχουν 
δει τις συντάξεις τους να εξαφανίζονται, παραμένουν τα μόνιμα ισοζύγια της κυβέρνησης και 
της τρόϊκας. 

                                    ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  ΣΤΗΝ  ΑΠΕΡΓΙΑ   
                             ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  ΣΤΙΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
Ο κάθε άνεργος, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε συνταξιούχος, ο καθένας από μας έχει 

προσωπική ευθύνη της συμμετοχής,  στους αγώνες. 
                  ΑΝ  ΘΕΛΟΥΜΕ  ΝΑ  ΑΛΛΑΞΕΙ  ΑΥΤΗ  Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
                ΑΥΤΗ   Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΟΥ  ΜΑΣ  ΣΚΟΤΩΝΕΙ  ΟΛΟΥΣ 
    ΑΥΤΗ  Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΟΥ  Ο  ΠΛΟΥΣΙΟΣ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΣ 
         ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ  ΚΑΙ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΒΓΟΥΜΕ  ΣΤΟΥΣ  ΔΡΟΜΟΥΣ 
Η εφαρμοζόμενη πολιτική που χαρίζει τα χρέη σ΄ όλους αυτούς που με δανεικά 

έστηναν επιχειρήσεις και σήμερα τις οδηγούν στην πτώχευση μέσω του άρθρου 99 
δημιουργώντας στρατιές ανέργων και ο λαός καλείται να πληρώσει τα χρέη τους, ενώ αυτοί 
παραμένουν πλούσιοι. 

Αλήθεια, ποια πολιτική είναι αυτή που επιτρέπει στον κ. Δαβίδ να απολύει 1000 
εργαζόμενους στην εταιρεία ΚΑΤΣΕΛΗΣ, να ξεφορτώνεται τα χρέη του και ταυτόχρονα , ως 
επιτυχημένος επιχειρηματίας να διορίζεται πρόεδρος στην EUROBANK. 

Αλήθεια, ποια πολιτική είναι αυτή που χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στο δρόμο, από 
τον γνωστό κ. Λαυρεντιάδη, στις εταιρίες ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ, ΑLAPIS, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, 
ΜΠΑΛΗΣ, ΙΝΤΕΡΚΕΜ που κι εδώ τα χρέη του, φορτώθηκαν στον ελληνικό λαό και αυτός ο 
κύριος παραμένει ακόμη ιδιοκτήτης της εταιρίας Λιπασμάτων , Β.Φ.Λ.  Ν. Καρβάλης. 

                ΜΠΡΑΒΟ   ΚΥΡΙΟΙ  ΤΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ!!! 
Όλους τους τυχοδιώκτες, που για χρόνια ονομάζονταν επιχειρηματίες με δανεικά 

χρήματα, εσείς συνεχίζεται τα βάρη της λογιστικής σας πολιτικής, να τα φορτώνεται στους 
εναπομείναντες εργαζόμενους, συνταξιούχους και ανέργους, ενώ όλους αυτούς τους έχετε 
στο απυρόβλητο. 

                   ΟΛΟΙ   ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
                                     ΟΛΟΙ  ΣΤΟΝ  ΑΓΩΝΑ 
         ΟΧΙ  ΣΤΗΝ  ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ 
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