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ΤΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 

 Η εμαζιίσζε ηεο δσήο καο θαη ησλ νηθνγελεηώλ καο είλαη πξν ησλ ππιώλ. 
ύζζσκε ε ειιεληθή θνηλσλία θαη νη εξγαδόκελνη απηήο ηεο ρώξαο βξίζθνληαη 
ζηελ πην βάξβαξε επίζεζε ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ. Ιζηνξηθέο θαηαθηήζεηο 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ έρνπλ θαηαθηεζεί κέζα από 
καθξνρξόληεο αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ζπζίεο θαη αίκα, όπσο ε θνηλσληθή 
αζθάιηζε, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ν πεξηνξηζκόο ησλ απνιύζεσλ 
ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ηα δεκόζηα θνηλσληθά αγαζά, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε 
κνληκόηεηα ζην Δεκόζην, σζνύληαη ζην ζθαγείν ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ Δ.Ν.Σ. κε ηηο 
επινγίεο όισλ ησλ πνιηηηθώλ παξαηάμεσλ πνπ κέζα από ην πειαηεηαθό ηνπο 
ζπκθέξνλ νδήγεζαλ ηε ρώξα θαη ηνπο Έιιελεο ζηελ θεδεκνλία ηνπ 
ακεξηθαληθνύ θεθαιαίνπ ΗΠΑ θαη ηεο ζαδνκαδνρίζηξηαο MERKEL θαη ηνπ Δ.Ν.Σ. 

 Οη εξγαδόκελνη θαη ηα δηθαηώκαηά καο νδεγνύκαζηε σο λέεο Ιθηγέλεηεο ζε 
ζπζία γηα ηε δηαηήξεζε θαη αύμεζε ησλ θεξδώλ ησλ θεξδνζθόπσλ, ησλ 
πνιπεζληθώλ θαη ησλ αγνξώλ. 

 Σα αληηιατθά κέηξα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν κε βαζηθό ζηόρν ηνλ 
πεξηνξηζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Η 
κείσζε ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ ζην δεκόζην αιιά θαη ε δηαθαηλόκελε 
θαηάξγεζε ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ θαη κείσζε κηζζώλ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, ην 
πάγσκα θαη ε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ, νη ειεύζεξεο απνιύζεηο εξγαδνκέλσλ κε 
ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε λέα θνξνινγηθή ιαίιαπα, ε θαηάξγεζε ησλ 
πιινγηθώλ πκβάζεσλ Εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα αιιά θαη ζην Δεκόζην, 
έρνπλ δξακαηηθέο επηπηώζεηο ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη νδεγνύλ ηελ νηθνλνκία 
ζε ύθεζε. 

 Η θπβέξλεζε κε ηελ αλνρή όισλ ησλ πνιηηηθώλ παξαηάμεσλ γηα λα κε 
ράζνπλ ηε βόιεςή ηνπο είλαη ζε πιήξε επζπγξάκκηζε κε ηηο εληνιέο ηεο Ε.Ε. θαη 
ηνπ Δ.Ν.Σ. θαη πξνσζεί ην πξόγξακκα ζηαζεξόηεηαο πνπ αλαηξέπεη δηθαηώκαηα 
θαη θαηαθηήζεηο ελόο αηώλα. 
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 ήκεξα ε θπβέξλεζε, ηα «παπαγαιάθηα» θαη νη ηξνκνιάγλνη πξνζθέξνπλ 
ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία ζην Δ.Ν.Σ. θαη ζην ζπλεηαηξάθη 
ηνπ, ηε MERKEL, παλεγπξίδνληαο γηαηί κεηαηξέπνπλ ζε «κπαλαλία» θαη ζε 
αληεξγαηηθό πξνηεθηνξάην ηε ρώξα, πξόηππν θνηλσληθήο θαηεδάθηζεο γηα όιε 
ηελ Επξώπε. 

 πλάδειθνη πξόθεηηαη γηα κηα θαζαξή ιεειαζία ζε βάξνο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηεο ρώξαο κε ζηόρν λα δηαηεξήζνπλ νη ηξάπεδεο ην θεθάιαην ηεο 
θεξδνθνξίαο ηνπο θαη λα κε ράζνπλ 1 επξώ από ηελ θξίζε πνπ νη ίδηνη 
δεκηνύξγεζαλ. 

 Απέλαληη ζ’ απηή ηελ επίζεζε είλαη αλάγθε λα ζεκάλεη ζπλαγεξκόο όισλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο όισλ ησλ παξαηάμεσλ ζα 
πξέπεη λα αλαιάβνπλ πιήξσο ηηο επζύλεο ηνπο θαη λα ζπληνληζηνύλ 
αδηαθνξώληαο γηα ηα θνκκαηηθά ηνπο νθέιε κε κόλν ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ησλ 
θεθηεκέλσλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, δηαθνξεηηθά ζα είλαη ππεύζπλεο θαη 
ππόινγεο γηα όηη ζπκβεί ζηηο πιάηεο ηνπ εξγαδόκελνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη ηεο 
ρώξαο. 

 πλάδειθνη νδεγνί εδώ ν θόζκνο ράλεηαη θαη ηα πνιηηηθά θόκκαηα παίδνπλ 
ηνλ παπά. Η κςβέπνεζε δια ηος Πεηαλυηή ηο έσει πίξει ζηα επικοινυνιακά 
παισνίδια, ο Σαμαπάρ διαγπάθει, ο Τζίππαρ δεηάει δεμοτήθιζμα, ε 
Παπαπήγα ζςνεσίδει ηεν επαναζηαηική γςμναζηική και ο Καπαηδαθέπερ 
ςποδύεηαι ηο λύκο πος σαίπεηαι ζηεν αναμποςμπούλα. Με ιίγα ιόγηα, έμσ 
δελ πάκε θαιά, κέζα πάκε θαηά δηαόινπ. Πάλησο κόλν κε ζπζπείξσζε θαη 
αγώλα κπνξνύκε λα αληηθξνύζνπκε ηα αληηιατθά κέηξα πνπ ζέινπλ λα καο 
επηβάιινπλ ε θαηά ηα άιια αμηαγάπεηε θπξία MERKEL, ν αγαπεηόο θύξηνο 
ΣΡΟ ΚΑΝ, Ε.Ε. θαη Δ.Ν.Σ. θαη όινο απηόο ν ζπξθεηόο πνπ ιέγεηαη ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΕΞΟΤΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 Καη όπσο είπε ν Μπξερη ζα ’ξζεη ε επνρή πνπ νη ρνξηάηνη ζα θεξύηηνπλ 
ηε ιηηόηεηα θαη απηό ζπκβαίλεη ηώξα ζπλάδειθνη. 
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